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 New formulation 
  46%

Combination 
11%

Manufacturer 
9%

 Indication 
8%

 Molecular entity 
21%

 Ester/salt 

3%
Marketed without approved NDA

3%

ال�صي�دلة يف احل�صول  يعتمد 60% من جمتمعن� على غري  حني 
على املعلوم�ت الدوائية، فال �صك اأن ثمة خلاًل يف اأدائن�. وعندم� 
لهم  ي�صمح  ل  ال�صيديل  ب�أن  ال�صيدلية  مراجعي  ي�صكو 74% من 
�صوى بوقت ق�صري ملن�ق�صة م� يودون معرفته حول اأدويتهم، فهذا 
يعني اأنن� بح�جة اإىل اأن جنعل التثقيف الدوائي جزءًا اأ�ص��صيً� من 

دورن� ل عبئً� اإ�ص�فيً�.

لقد اأظهر ا�صتطالع املجلة الذي اأجرين�ه لإعداد ملف هذا العدد 
اأن هن�ك �صرائح كثرية من املجتمع ل تعرف عن ال�صيديل �صوى 
اأنه ال�صخ�ض الث�ين بعد الطبيب اأو اأنه ب�ئع دواء اأو م�أمور ب�صرف 
التي  اجلوانب  بع�ض  اكت�صفن�  كم�  الطبيب،  يكتبه  الذي  الدواء 

حتت�ج اإىل تطوير يف عالقتن� مبجتمعن�. 

ل يزال كثري من ال�صي�دلة غ�ئبني عن التف�عل مع ح�جة املجتمع 
اإليهم  ت�صل  اأن  عن  وبعيدين  الأدوية،  عن  موثوقة  معلوم�ت  اإىل 
اأو  جديد  دواء  عن  ال�صتف�ص�ر  اإىل  ح�جته�  عند  الإعالم  و�ص�ئل 
من�ق�صته� لوب�ء يجت�ح الع�مل. وه� نحن اليوم يف خ�صم اإنفلونزا 
والأدوية  اللق�ح�ت  اأحدث  حول  الطويل  احلديث  ومع  اخلن�زير، 
اأين  اأدري  ول  لل�صي�دلة!  نرى وجودًا  نك�د  ل  ف�إنن�  املر�ض،  لهذا 

ميكن اأن يظهروا بعد ذلك!

ل�صل�صلة  مب�درة  ب�جلمعية  والن�صر  الإعالم  جلنة  يف  اأطلقن� 
�صمين�ه�: )ا�ص�أل ال�صيديل( لعلن� نوقد بذلك  �صمعة -ولو خ�فتة- 
بدًل من ال�صتمرار يف لعن الظالم. وكلن� اأمل اأن ي�أتي اليوم الذي 
تكون فيه مثل هذه املب�درة زاوية ث�بتة يف و�ص�ئل الإعالم املرئية 
املجتمع  مع  التوا�صل  الدواء  خلرباء  لتتيح  واملقروءة  وامل�صموعة 

واإي�ص�ل املعلومة ال�صحيحة له.

الغذاء  اإدارة  اأ�صدرته�  التي  املوافق�ت  اأنواع  حول  اإح�ص�ئية 
والدواء الأمريكية يف الفرتة بني ع�م 2000م اإىل 2008م:

�مل�سدر:  جملة  US Pharmacist  اأكتوبر 2008.
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بري�صة يزيد احل�رثي -�صيديل مب�صت�صفى الري��ض الع�صكري

يحتفل الع�مل بداية �صهر 
دي�صمرب من كل ع�م ب�ليوم الع�ملي 

ملك�فحة مر�ض نق�ض املن�عة 
اأكرث  اأن  اإىل  الإح�ص�ءات  اأحدث  وت�صري  )الإيدز(،  املكت�صب 
من 40 مليون �صخ�ض يحملون الفريو�ض امل�صبب لالإيدز اليوم، 
ويعي�ض اأكرث من 95% من هوؤلء يف دول الع�مل الث�لث خ�صو�ص� 
يف اأفريقي�. وتعد جنوب اأفريقي� من اأكرث دول الق�رة ال�صمراء 

ت�صررًا من  املر�ض حيث ميوت �صنوي� فيه� اأكرث من ثالثم�ئة 
و�صتني األف �صخ�ض ب�صبب الإيدز.

خم�صة  من  اأكرث  م�صي  بعد  اأنه  اليوني�صيف  منظمة  وتوؤكد 
وع�صرين ع�م� على انت�ص�ر وب�ء الإيدز، 
لأخط�ر  يتعر�صون  الأطف�ل  يزال  ل 
اأ�ص�رت التقديرات  ج�صيمة ب�صببه، فقد 
الأطف�ل  عدد  اأن  اإىل   2007 ع�م  يف 
امل�ص�بني ب�لإيدز ممن هم دون �صن 15 
ع�م� بلغ 2.1 مليون طفل، وم�ت ب�صببه 
ب�صبب  م�توا  من  اأم�  طفل.  األف   290
هذا املر�ض من ك�فة الأعم�ر، فقد قدر 
عددهم  لالأيدز  املتحدة  الأمم  برن�مج 

ب�أكرث من 25 مليون اإن�ص�ن.

وفيم� يلي حمط�ت يف اكت�ص�ف وتطور املر�ض ومواجهته ر�صدته� 
جملة نيوزويك الأمريكية:

 CDC 1981 اأف�دت مراكز ال�صيطرة على الأمرا�ض الأمريكية
بني  اجللد  و�صرط�ن  وح�د  ن�در  رئوي  الته�ب  ح�لت  بظهور 

الرج�ل ال�صواذ يف نيويورك.
1982 اعتمدت CDC م�صطلح متالزمة نق�ض املن�عة املكت�صب 

)الأيدزAIDS( ا�صمً� لهذا املر�ض.
1983 تبني اأن الت�ص�ل اجلن�صي ونقل الدم من اأ�صب�ب انتق�ل 

املر�ض.
.HIV 1984 عزل العلم�ء فريو�ض نق�ض املن�عة الب�صرية

1985 قدرت CDC عدد امل�ص�بني ب�ملر�ض حول الع�مل مبليون 
�صخ�ض.

للفريو�ص�ت  م�ص�د  اأول   AZT دواء  على   FDA وافقت   1987
املنق�صمة على ذاته�.

1991 اعترب ال�صريط الأحمر رمزًا دوليً� لالأيدز.
1994 اأ�صبح الأيدز ال�صبب الرئي�ض للوفي�ت يف الولي�ت املتحدة 

اأعم�رهم  ترتاوح  من  بني 
بني 25و44 ع�مً�.

من  جديدة  فئة   1995
الإنزمي  )مثبط�ت  الأدوية 
يف  ت�ص�عد  الربوتيني( 

ال�صيطرة على املر�ض.
الوفي�ت  تراجعت   1997

ب�صبب املر�ض 40% يف الولي�ت املتحدة نتيجة ا�صتخدام جمموعة 
 combination من الأدوية امل�ص�دة للفريو�ص�ت يف وقت واحد

.therapy
2002 وافقت FDA على فح�ض اأوراكويك ال�صريع بوخز الإ�صبع 

الذي يك�صف م�ص�دات الأيدز.
2005 وافقت FDA لأول مرة على عالج للفريو�ض من �صنع غري 

اأمريكي.
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تعليقًا على �لعدد 47 من جملة �ل�سيديل
به  تقوم  الذي  ب�لدور  الإ�ص�دة  ت�صتحق  معلوم�ت  من  املجلة  ت�صمنته  م�  وعلى  اجلهود  تلك  على  "اأ�صكركم 

اجلمعية ال�صيدلية ال�صعودية. "
�أ.د. عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لعثمان       

مدير جامعة �مللك �سعود       

اجلهد  مدى  عن  ينم  مم�  وعن��صره�،  املطروقة  املو�صوع�ت  مالب�ص�ت  لكل  م�صتوفية  املجلة  ج�ءت  "وقد 

الذي بذل يف اإ�صداره� بهذه ال�صورة الطيبة: مو�صوع�ت، واإعدادًا، وطب�عة، واإخراجً�. "
�.د. �أ�سامة بن �سادق طيب       

مدير جامعة �مللك عبد�لعزيز       

" مميز.  �صحفي  وعمل  ه�دفة،  مو�صوع�ت  من  املجلة  ت�صمنته  "وم� 
�أ.د. �سليمان بن عبد�هلل �أبا �خليل       

مدير جامعة �الإمام حممد بن �سعود �الإ�سالمية       

اأبدي  اأن  "ي�صعدين الإ�ص�دة مب� احتوته هذه املجلة من معلوم�ت قيمة ملهنة ال�صيدلة ب�صكل خ��ض، كم� ل يفوتني 

اإعج�بي مب�صتوى الت�صميم والإخراج لهذه املجلة. مع متني�تي لكم بدوام التوفيق والزده�ر. "
د. �سليمان بن عبد�لعزيز �ل�سحيمي       

مدير عام برنامج م�ست�سفى قوى �الأمن       

�صفح�ت  احتوته  م�  خالل  من  مل�صن�ه�  التي  الطيبة  جهودكم  على  واإعج�بن�  ا�صتح�ص�نن�  عن  لكم  "نعرب 

هذه املطبوعة، حيث ت�صتحق الإ�ص�دة والتقدير من كل من يت�صفحه�. "
د. طارق بن عبد�لرحمن �ل�سامل       

مدير عام �ل�سئون �ل�سحية باملنطقة �ل�سرقية       

واحلف�ظ  اله�دفة  والوق�ية  ال�صحي  التثقيف  م�صتوى  لرفع  العدد  لهذا  اإعداد  من  راأيته  م�  كثريًا  "�صرين 

على �صحة املواطنني الذين هم ثروة الوطن."
د. عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �ل�سويان      

وكيل جامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن لل�سئون �الأكادميية      
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حممد بن �سلطان �ل�سلطان
رئي�ض اجلمعية ال�صيدلية ال�صعودية

الدواء  معرفة  به  منوط  ف�ل�صيديل  ؛  ال�صحية   الرع�ية  تعد حموًرا مف�صلًي�  يف  ال�صيدلة  مهنة 
ال�صحيح  الت�صخي�ض  ك�ن  ف�إذا   . الدواء  �صرف  بعد  املري�ض   مت�بعة  وكذا   ، وا�صتخدام�  تركيب� 
للمر�ض ن�صف العالج ، ف��صتخدام الدواء بطريقة �صحيحة هو الن�صف الآخر ، وال�صيديل  هو 
اخلبري وهو الأكف�أ ملت�بعة املري�ض بعد �صرف الدواء بحيث يقوم  مب�ص�عدة املري�ض على فهم اآلية 
عمل الدواء يف ال�صيطرة على املر�ض وعالجه، وي�صرح له الطريق ال�صحيحة لتن�ول جرع�ت الدواء 
وحفظه ، والعمل يدًا بيد مع الأطب�ء للت�أكد من تلقي كل مري�ض العالج املن��صب حل�لته املر�صية ؛ 
فكثري من الأمرا�ض املزمنة، مثال،  ميكن التحكم به� عندم� يوؤخذ الدواء بطريقة �صحيحة ح�صب 

اإر�ص�دات ال�صيديل . 
لكن ال�صورة الذهنية املرتاكمة يف اأذه�ن كثري من الن��ض عن مهنة ال�صيديل غري م�ذكر اآنف� ، 
ف�ل�صيديل عندهم اأختزل يف �صرف الدواء فقط ! وهم يف هذا الفهم معذورون ! ول�صت هن� موؤيدا 

لهذا الفهم، بل مت�أمل� لواقع املهنة والتي ب�تت يف ركن ق�صي عن خدمة املري�ض كم� يجب. 
اإن هذه الذهنية املجتمعية عن مهنة ال�صيديل ليعد اأمًرا موؤ�صف� لأنه يبخ�ض هذه املهنة الإن�ص�نية 
حقه� ، ولبد اأنه ج�ء نتيجة حليثي�ت را�صخة يف اأذه�ن الن��ض؛ ف�لن��ض ت�صكل فهمه� على م�تالم�ض 

وت�ص�هد.
ولعل من هذه الأ�صب�ب: خمرج�ت التعليم ال�صيديل التي مل توؤهل ال�صيديل ليقوم بدوره ، ف�لتعليم 
والتدريب ال�صيديل تقوقع يف خمترب اأو تنظري بحت. ومع اأهمية هذا الأمر  بو�صفه جزًءا رئي�صً�  
من العملية التعليمية، اإل اأن املخرج�ت تفتقر اإىل امله�رات الالزمة ليقوم ال�صيديل بدوره  مهني� 
الوجه  على  ملهنته  املم�ر�ض  املتخ�ص�ض  هذا  لدى  مبتغ�ه  يجد  ب�أنه  املري�ض  ي�صعر  الذي  ب�ل�صكل 
الأمثل. ونتج عن هذا، وعلى �صبيل املث�ل، اأن راجت ب�ص�عة ) العط�رين ( غري املوثوقة والتي قد 

حتوي �صموم� توؤدي اإىل عواقب وخيمة. 
وتزامن� مع احتف�لت بالدن� بيومه� الوطني ، والحتف�ل مبفهومن� ال�صعي بجد واإخال�ض لنم�ء وعز 
وطنن� ، ف�إنني اأرى اأن الواجب العملي يحتم علّي توجيه  دعوة خمل�صة ونداء من قلب املهنة لك�فة 
التعليمية  العملية   تطوير   نحو  واملخل�ض  لل�صعي  اجل�د  ال�صيديل  التعليم  الق�ئمني على  الإخوة  
؛  والدويل  املحلي  الأك�دميي  العتم�د  متطلب�ت  مع  يتوافق  مب�  وتنفيذا  وك�درا  ومنهج�  تخطيط� 
لنخرج مبهنة ال�صيدلة من امل�أمول نحو الواقع الذي يج�صد خالله ال�صيديل واقع املهنة على النحو 
الذي ينبغي اأن يكون عليه. وحيث اأن �صحة املري�ض هي امل�صتهدفة من كل ذلك ، فكل اأملي توحيد 
غري  الع�صبية  الأدوية  ترويج  من  للحد  الرق�بية  اجله�ت  من  ال�ص�رمة  الت�صريع�ت  و�صن  اجلهود 

املرخ�صة �صواء ك�ن ذلك اإعالن� اأو بيع� ، وتفعيل دور ال�صيديل يف توعية املجتمع بخطورته�.
 

وكل ع�م وبالدن� اأعز واأرقى .
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�لعلمية  �ملجاالت  تذكر  عندما 
�سو�ء   - �ملتحدثني  فاإن  �لتطبيقية، 
�أو  تربويني  �أو  حما�سرين  كانو� 
ي�سربون   - �لنا�س  عامة  من  حتى 
و�لطبيب،  باملهند�س  د�ئمًا  �ملثل 
فيقولون: �جتهد حتى ت�سبح طبيبًا 
�ملجاالت  يف  لي�س  وكاأنه  مهند�سًا.  �أو 
�لعلمية �سوى هذين �لتخ�س�سني! �أين 
�ل�سيادلة و�ملربجمون و�الأخ�سائيون 
�سبب  وهل  وغريهم؟  و�لباحثون 
�لتخ�س�سني  هذين  �سهرة  هو  ذلك 
ببقية  معرفته  عدم  �أم  �ملجتمع  يف 

�لتخ�س�سات؟

تخ�س�س  ذوي  لكل  يحق  �سوؤ�ل  وهذ� 
ولذلك  �أنف�سهم،  على  يطرحوه  �أن 
�أردنا �أن نعرف ما هي �ل�سورة �لذهنية 
�ل�سيديل، وما  �لنا�س عن  لدى عامة 

هو �سبب هذه �ل�سورة، وما �إذ� كان لنا 
هذه  تكري�س  يف  دور  �ل�سيادلة  نحن 
�ل�سورة �إن كانت �سلبية �أو ت�سحيحها 

لتتحول �إىل �الإيجابية.

مهنة  �إىل  �ملجتمع  ينظر  كيف 
�ل�سيدلة ومن�سوبيها؟ هذ� هو �ل�سوؤ�ل 
حاولنا  وقد  �لعدد،  مللف  �لرئي�س 
خالل  من  له  �إجابة  �إىل  �لو�سول 
من  عينة  على  طرحناها  �سوؤ�اًل   13
متعددة  تكون  �أن  حر�سنا  �جلمهور، 
و�الجتماعية  �لثقافية  �مل�ستويات 
للو�سع  حقيقي  تقييم  �إىل  لن�سل 

ولطبيعة �ملمار�سة �لو�قعية.
 

لي�س  نظرنا  وجهة  من  �الأهم  �أن  �إال 
جمرد طرح �ل�سوؤ�ل ومعرفة �إجابته، 
بل �لدور �لذي يجب �أن يقوم به كل 

منا جتاه مهنته وتعريف �لنا�س بها، 
يف  �لعلم  من  �هلل  �آتاه  ما  زكاة  و�أد�ء 
�سئون  يف  حوله  من  �ملجتمع  تثقيف 

�لدو�ء �ملختلفة.

�الآخرين،  لوم  عن  نتوقف  �أن  علينا 
و�سائل  تهرع  ملاذ  �أنف�سنا.  نلوم  و�أن 
عندما  �الأطباء  �إىل  د�ئمًا  �الإعالم 
�الأدوية؟  حول  معلومات  �إىل  حتتاج 
باالإجابة  �ل�سيادلة  يبادر  ال  وملاذ� 
�ملقاالت  مع  و�لتفاعل  �الأ�سئلة  عن 
�سوؤون  حول  �ل�سحف  تن�سرها  �لتي 
�لدو�ء؟ هل �مل�سكلة �أنه ال توجد جهة 
�سيدالنية تنظم مثل هذه �مل�ساركات 
للمبادرة  فقد�ننا  هي  �مل�سكلة  �أن  �أم 

و�لتفاعل مع نب�س �ملجتمع؟
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ال �سك �أن وعي �ملجتمع بالدور �لذي يوؤديه �ل�سيديل قد ز�د يف �الآونة �الأخرية، خ�سو�سًا �أنه بد�أ يلم�س �خلدمات �لتي 
منه  طالبني  �ل�سيديل  على  �لدو�ء  جمال  يف  �ملتنوعة  �الأ�سئلة  يطرحون  �لنا�س  من  كثري  و�أ�سبح  له،  يقدمها  �أن  ميكنه 
�مل�سورة، وو�ثقني باأنهم �سيح�سلون على �إجابات علمية �سافية لتلك �لت�ساوؤالت. وباملقابل ال تز�ل كثري من �سر�ئح �ملجتمع 
غري مدركة للدور �لذي يقوم به �ل�سيديل، ورمبا مل تتح لهم �لفر�سة للح�سول على فكرة و�فية حول مهنة �ل�سيدلة 
�لنا�س لو�قع �ل�سيدلة، وتلم�س  ��ستي�ساح روؤية  �إىل غري ذلك. يف ملف هذ� �لعدد حاولنا  وعلومها ومتطلبات ممار�ستها 

جو�نب �لق�سور �لتي يرونها، ومعرفة تطلعاتهم �لتي يتوقعونها، و�ساألنا �ل�سيادلة عن روؤيتهم ملو�كبة هذه �لتطلعات.

�إعد�د: فو�ز �لعنزي – مها �لعجمي
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توقعات �ملجتمع وتطلعاته
يحددوا مدى  اأن  الن��ض  وزعن�ه على  الذي  ال�صتبي�ن  طلبن� من خالل 
به،  يقوم  وم�  ال�صيديل  لدور  ومتثيله�  العب�رات  بع�ض  على  موافقتهم 
اأن ال�صيديل هو �صم�ن للتزام املري�ض بتعليم�ت  ف�أكد 85.4% منهم 
دور  لأهمية  الن��ض  فهم  توؤكد  ع�لية  ن�صبة  وهي  الدواء،  ا�صتخدام 
اأن  على  جزئيً�  اأو  ت�م  ب�صكل  وافقوا  العينة  من   %70.4 ال�صيديل. 
خم�طر  ذلك  يف  مب�  الدواء  عن  دقيقة  بتعليم�ت  يزودهم  ال�صيديل 
ال�صتعم�ل. فيم� اأقر 60% منهم ب�أن ال�صيديل يقوم مب�ص�عدة املري�ض 

على تف�دي الآث�ر اجل�نبية للدواء.

اأم� من ن�حية تقييمهم لقدرات ال�صيديل، فقد راأى 82.6% منهم اأن 
ال�صيديل ميكنه م�ص�عدة املري�ض على الختي�ر املن��صب لالأدوية التي ل 
حتت�ج اإىل و�صفة طبية، ووافق 59.3% منهم على اأن ال�صيديل ي�صتطيع 
جم�ل  يف  اأم�  للمري�ض.  املن��صب  الدواء  لتحديد  الطبيب  مع  الت�ص�ور 
اأن فيه�  اإذا وجد  اأن يقوم ال�صيديل بتغيري اجلرعة املو�صوفة  اإمك�نية 
خطورة على املري�ض، فقد وافق 32.7% من العينة على ذلك ب�صكل ت�م، 

فيم� وافق 20% منهم على ذلك اإىل حد م�. 

من الوا�صح اأن املجتمع يلم�ض ب�صكل وا�صح اهتم�م ال�صيديل به، فقد 
وافق 50% على اأن ال�صيديل يقوم ع�دة مبن�ولة الدواء للمري�ض و�صرح 
طريقة ال�صتعم�ل وحثهم على طرح الأ�صئلة التي يرغبون يف طرحه�، 
فقط.  ال�صوؤال  ح�لة  يف  ال�صتف�ص�رات  عن  يجيب  اأنه  منهم   %35 وراأى 
تبقى  اأنه�  اإل  املجتمع،  اأغلب  مبجموعهم�  ت�صكالن  الن�صبت�ن  وه�ت�ن 

ن�صبة 15% من الن��ض تتطلع اإىل مزيد من الهتم�م.

ل  ف�صّ الأدوية،  ال�صخ�ض حول  تدور يف ذهن  التي  للت�ص�وؤلت  وب�لن�صبة 
اخت�ر  فيم�  الطبيب،  من  املعلوم�ت  هذه  مثل  على  احل�صول   %52.7

اأو الإنرتنت كم�صدر لهذه املعلوم�ت، وبقي  اأفراد الع�ئلة  اأحد   %3.65
املجتمع  اأن  اإىل  موؤ�صر  وهذا  املتبقية.  بح�صة %40  م�صت�أثرًا  ال�صيديل 
ل يزال بح�جة اإىل مزيد من احل�صور وامل�ص�ركة من قبل ال�صي�دلة يف 

و�ص�ئل الإعالم لتقدمي املعلوم�ت املوثوقة حول الأدوية.

من ن�حية اأخرى، متتع ال�صي�دلة بثقة ع�لية من قبل املجتمع، حيث اأ�ص�ر 
88.9% ممن ا�صتطلعن� اآراءهم اإىل اأنهم ل ي�صعرون ب�أي حرج من �صوؤال 
يتعر�ض %29.11  ال�صيديل بخ�صو�ض ح�لتهم ال�صحية، ويف حني مل 
ال�صيديل  مع  خ��ض  ب�صكل  احلديث  ي�صتدعي  ملوقف  العينة  اأفراد  من 
اأن  وجدوا  لذلك  احت�جوا  ممن   %47.27 ف�إن  خ��صة،  م�صكلة  حول 

ال�صيديل يوفر لهم اخل�صو�صية املطلوبة لطرح م�صكلتهم.

وي�صكل �صغط الوقت وكرثة املراجعني �صببً� لرغبة ال�صيديل يف �صرعة 
الإجن�ز، فلم يوافق �صوى 18.5% من الن��ض على اأن ال�صيديل مينحهم 
وقتً� ك�فيً� ل�صم�ع م� يودون قوله، يف حني راأى 74% منهم اأنه ي�صمح بوقت 
ال�صيديل  مينحه  اأن  اإىل  املجتمع  ح�جة  على  يوؤكد  مم�  فقط.  ق�صري 

املزيد من الوقت لال�صتم�ع والنق��ض.

وهذه ال�صكوى �ص�ئعة يف كثري من املجتمع�ت، ففي درا�صة اأجراه� جريوم 
اأغلب  اأن  وجد   ،2007 ع�م  الأمريكية  املتحدة  الولي�ت  يف  قرومب�ن 
الأطب�ء يق�طعون املر�صى بعد 18 ث�نية من بدايتهم الكالم، واأن الكثري 
من الأخط�ء التي يرتكبونه� يف التفكري حتدث نتيجة لقطع الت�ص�ل مع 
اإىل  ال�صتم�ع  اأن  اإذ  ال�صلوك،  هذا  يربر  ل  لك  املتكلم. اإل اأن ذ 
ويجعله  الطمئن�ن،  من  مزيدًا  مينحه  ك�ف  ب�صكل  املراجع  اأو  املري�ض 

اأكرث ا�صتج�بة للتعليم�ت التي يزوده به� خمت�ض الرع�ية ال�صحية.

من هو �ل�سيديل
�صوؤال ب�صيط ومب��صر، اإل اأنكم �صت�صتغربون عندم� تقروؤون اأن عددًا من 
الن��ض ل ميلك �صوى فكرة غ�م�صة عن ال�صيديل، واأنه �صبيه ب�لطبيب 
الطبيب!  لأوامر  منفذ  جمرد  اأنه  اأو  املزاي�  بع�ض  تنق�صه  طبيب  اأو 
ب�لأدوية  واأنه خبري  ال�صيديل  اأخرى وعيً� بدور  اإج�ب�ت  اأو�صحت  فيم� 

ومتخ�ص�ض فيه� ويعرف الكثري من املعلوم�ت عنه�.

اإن  يقول  ال�صعودي  الربيد  مبوؤ�ص�صة  املوظف  عبدالعزيز  بن  �صعود 

يتمتع �ل�سيادلة بثقة عالية من �أفر�د �ملجتمع
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يقول  حيث  وعيد  م�صعود  معه  ويتفق   ،)2 رقم  )الدكتور  هو  ال�صيديل 
وكذلك  الدكتور(.  )بعد  اإنه  الث�ين  ويقول  الطبيب(،  )�صبه  اإنه  الأول 
عبداهلل العنزي املوظف ببنك الإم�رات الذي يرى اأنه ال�صخ�ض الث�ين 
ال�صخ�ض  ال�صيديل هو  اأن  اأم� ع�ي�ض احل�صني فهو يرى  الطبيب،  بعد 
الأدوية وتركيبه� بدقة. ويت�صح من هذه  الدكتور يف و�صف  الث�ين بعد 

الإج�بة اأنه يظن اأن تركيب الأدوية هي مهمة الطبيب اأي�صً�!

ل اأن يذكر ا�صمه الأول فقط )حممد(،  اأحد من ا�صتطلعن� اآراءهم، وف�صّ
)الطبيب  ي�ص�وي  جمموعه�  مع�دلة  عن  عب�رة  هو  ال�صيديل  اأن  يرى 
الأ�صعة  مهنته  من  وينق�ض  الطبيب  )هو  اإنه:  يقول  واآخر  +�صيديل(، 
والتح�ليل(. اأم� بدر الذي يعمل يف القط�ع اخل��ض فيعتقد اأن ال�صيديل 
اأنه )حلقة  هو الذي يحل حمل الطبيب، يف حني يرى اأحد امل�صتطلعني 

و�صل بني الطبيب واملواطن اأو املقيم(.

اجل�نب  على  ال�صيديل  بدور  معرفته  اقت�صرت  العينة  اأفراد  بع�ض 
اأنه هو كل  الظ�هر الذي يراه ب�صكل مب��صر، وهو �صرف الدواء، فظن 
اإن  ق�ل  البنوك  ب�أحد  موظف  وهو  العنزي  ف�صلط�ن  ال�صيديل.  مهمة 
ال�صيديل هو الذي ي�صرف الأدوية التي يو�صي به� الطبيب، وقد �ص�ركه 
هذا الراأي اأبو �صعود، و�صلط�ن الذي يعرف اأنه م�أمور من قبل الطبيب 
اإنه هو الذي  اأم� فهد املح��صب مبوؤ�ص�صة النقد فيقول  ب�صرف الدواء. 
ي�صرف الدواء للمري�ض. من ج�نبه بدر العنزي و�صف ال�صيديل على 
ومعرفة  اإمل�م  ولديه  ال�صيدلة،  كلية  من  متخرج  )طبعً�  ب�أنه  طريقته 

ب�لأدوية(، اأم� ن�يف املر�صد الذي يعمل يف الأعم�ل احلرة فعّرفه ب�أنه 
الذي يعمل يف ال�صيدلية.

امللكي،  ب�حلر�ض  الع�صكري  ف�ر�ض(  )اأبي  اإج�بة  الرائعة  الإج�ب�ت  من 
الذي يقول اإن ال�صيديل هو ال�صخ�ض الذي اأجل�أ له عند املر�ض والتعب 
والإره�ق، وراأي الدكتورة مي��ض وهي طبيبة متخ�ص�صة يف طب الأ�صرة 
وجزء  ال�صحي،  الك�در  اأرك�ن  من  )ركن  ب�أنه  ال�صيديل  تعرف  التي 
اأ�ص��صي يف تقدمي الرع�ية ال�صحية الأف�صل مل�صلحة املري�ض، كم� اأن له 
دورًا فع�ًل وه�مً� يف توعية املجتمع ون�صح املري�ض اأو الزبون بخ�صو�ض 
بخ�صو�ض  وكذلك  و�صفة،  دون  ا�صتخدامه�  ال�ص�ئع  الب�صيطة  الأدوية 

الأدوية امل�صروفة بو�صفة طبيب للح�لت اخل��صة(.

وكذلك عبدالعزيز احل�مت املوظف بوزارة النقل، وحمد بن عبدالرحمن 
ب�أنه  ي�صف�نه  اللذان  الوطني  ب�حلر�ض  الإ�ص�رة  �صالح  من�صوبي  من 
اإليه  ويلج�آن  ال�صحية  ح�لتهم�  معرفة  يف  به  يثق�ن  الذي  ال�صخ�ض 
بع�ض الأحي�ن لال�صت�ص�رة الطبية. اأم� �ص�مي الفهد من موؤ�ص�صة الربيد 
جميع  من  ب�لدواء  وامللم  املوؤهل  ال�صخ�ض  هو  ب�أنه  فريى  ال�صعودي، 
الأدوية منه دون و�صفة طبية  واأخذ بع�ض  الوثوق به،  النواحي، وميكن 
فهمه  عدم  عند  ي�صت�صريه  اأنه  كم�  وال�صداع(،  الزك�م  مثل  )لأمرا�ض 

لطريقة ا�صتخدام الدواء اأو تع�ر�صه مع بع�ض الأدوية اأو الأمرا�ض.

اأفراح اخلريجي من من�صوبي ج�معة امللك �صعود تقول اإن ال�صيديل هو 
ا�صتخدامه من حيث اجلرعة  كيفية  و�صرح  الدواء  امل�صئول عن �صرف 
اأنه  امللك �صعود، بل ترى  وتتفق معه� رمي املح��صرة يف ج�معة  واملدة، 
اأم� اإمي�ن وهي فني خمترب ب�مل�صت�صفي�ت  خبري يف الأدوية وتركيب�ته�. 
املن��صب، وكذا  الدواء  اأنه �صخ�ض م�ص�عد يف و�صف  فتعتقد  اجل�معية 
لن�  ي�صرف  )اللي  ب�أنه  عنه  ب�أ�صلوبه�  عربت  فقد  ط�لبة  وهي  فرح 

�لتعامل �ليومي لل�سيديل مع �لنا�س ينقل �لكثري 
مما ال تنقله �لكلمات
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الدواء ويجهزه مبع�يريه املعينة(. وهدى 
احتي�ج  يفهم  من  اأنه  تعتقد  التى  التي 
املري�ض من خالل و�صف املري�ض ملر�صه، 
املوجود  امل�صبوط  العالج  وكذلك �صرف 

ب�لرو�صتة.

على  اأي�صً�  تدل  اأخرى  اإج�ب�ت  وهن�ك 
العلمية،  وخلفيته  ال�صيديل  بدور  وعي 
ب�أنه )�صخ�ض  اإج�بة حممد الرباك  مثل 
الأدوية(،  واأ�صرار  من�فع  بجميع  ملم 
اأكرب  )ميلك  ب�أنه  اليو�صف  وبندر 
عبداهلل  واأبو  الأدوية(،  عن  معلوم�ت 
ب�أنه  ال�صعودية  ب�خلطوط  اجلوي  املالح 
)الذي ميتلك معلوم�ت وافرة عن الأدوية 
وليد  وكذلك  وا�صتعم�لته�(.  ومكون�ته� 
ب�أنه  ال�صيديل  عن  يقول  الذي  ال�صهري 

)املتع�مل اليومي مع الأدوية وال�صخ�ض الأكرث معرفة يف مق�دير الأدوية 
اأنه  وو�صف�ته�(، وعلى من من�صوبي وزارة الدف�ع والطريان الذي يرى 
بعد  و�صرفه�  وتركيبه�  الأدوية  الكثري عن  يعرف  )�صخ�ض متخ�ص�ض 
و�صفة الطبيب(، واإبراهيم واأبو خ�لد من من�صوبي بنك الإم�رات اللذين 
فع�ليته�  ومدى  واأعرا�صه�  الأدوية  يف  خربة  ذو  �صخ�ض  ب�أنه  يعتقدان 
م�  جميع  ا�صتعم�ل  وموانع  اأ�صب�ب  يعرف  اأن  ويفرت�ض  املري�ض  جت�ه 
يعر�صه يف ال�صيدلية. اأم� به�ء فقد عّرف ال�صيديل تعريفً� ق�نونيً� ب�أنه 
)ال�صخ�ض املوؤهل علميً� وخمول له من جهة الخت�ص��ض مبزاولة املهنة 

امل�ص�ر اإليه�(.

ومن الإج�ب�ت الطريفة التي رمب� فر�صته� طبيعة احتك�ك الن��ض اليومي 
ب�ل�صيدلي�ت الأهلية، اإج�بة �ص�كر الذي يقول ب�أن ال�صيديل هو )دكتور 
اأبو وليد الذي  من جهة الت�صنيف، وب�ئع من جهة املم�ر�صة(، وكذلك 
ي�صفه ب�أنه )ب�ئع مرخ�ض للدواء(، وحممد الذي يرى اأنه )ب�ئع اأدوية(. 
لنتم�ئه  اأن  فيبدو  للت�أمني،  التع�ونية  �صركة  من�صوبي  من  زعل  اأبو  اأم� 
لقط�ع الت�أمني اأثرًا يف اإج�بته، حيث يقول عنه ب�أنه )من ي�صرف الدواء 

ويعطيك اخلي�رات من اأ�صم�ء ال�صرك�ت الدوائية(.

مهمة �ل�سيديل يف تو�سيح دوره
من  ب�ملر�صى،  املب��صرة  ب�أدوار عديدة يف عالقته  ال�صيديل  يقوم 
ل�صتعم�له  املثلى  للطريقة  املري�ض  واإر�ص�د  الدواء  �صرف  اأهمه�: 
وتف�دي العوامل التي تقلل من فع�ليته وانتظ�م املري�ض يف تن�وله، 
وجتنب  وجرع�ته�  الأدوية  لختي�ر  الطبي  الفريق  مع  وامل�ص�ركة 
ح�لة  حت�صن  ومت�بعة  العالجية،  اخلطة  لتطوير  اجل�نبية  اآث�ره� 
للدواء،  ا�صتخدامه  وفع�لية  �صالمة  من  ب�لت�أكد  ال�صحية  املري�ض 
وحت�صري الرتكيب�ت الدوائية التي ت�صتعمل خ�رج اجل�صم اأو داخله 

وخلط املح�ليل الوريدية.
كم� اأن له اأدوارًا عديدة اأخرى يف جم�لت خمتلفة 
ترخي�ض  �صئون  تنظيم  مثل:  للمجتمع،  ومهمة 
املن��صب  ال�صعر  واإعط�ئه  لال�صتخدام،  الدواء 
للبيع، ونقله وتخزينه بطريقة حت�فظ على فع�ليته 
واأم�نه، وو�صع �صوابط لت�صويقه واملعلوم�ت الطبية 
عن  الك�ملة  املعلوم�ت  وتوفري  عليه،  تكتب  التي 
حتليل  ومنه�  وال�صمية،  العالجية  واآث�ره  الدواء 
وحمتوي�ته�  مكون�ته�  ومعرفة  والأغذية  الأدوية 
العمل  ومنه�  للموا�صف�ت،  مط�بقته�  من  والت�أكد 
يف جم�لت البحوث الدوائية وال�صيدلنية: وت�صمل 
اقت�ص�دي�ت  ودرا�ص�ت  الدواء،  حركية  اختب�رات 
واأم�ن الدواء، وحتليل النب�ت�ت الطبية والعق�قري 
جم�ل  ومنه�  )املخدرات(،  ا�صتخدامه�  امل�ص�ء 
على  الإ�صراف  ي�صمل  الذي  ال�صن�عية  ال�صيدلة 

مراحل ت�صنيع الأدوية واإنت�جه�.
ورمب� اأدركت بع�ض �صرائح املجتمع بحكم الحتك�ك املب��صر ب�ل�صيديل 
ال�صيديل  بح�صب  الأدوار  بع�ض هذه  القرابة  �صلة  اأو  العمل  من خالل 
ت�أثري  اأن  اأرى  املتوا�صعة  نظري  وجهة  »من  يقول:  الذي  العواد،  فواز 
اأن  املالحظ  من  اإن  حيث  جدًا،  مهم  حوله  التي  البيئة  يف  ال�صيديل 
الع�ئلة التي يكون اأحد اأفراده� �صيديل يزيد م�صتوى معرفته� بدور عن 
الدوائي  امل�صت�ص�ر  يعترب  بهم  املب��صر  احتك�كه  خالل  من  لأنه  �صواه�، 

لهم ولأ�صدق�ئهم«.

ويقول ال�صيديل ط�رق اجلرب� اإنه مع بداية درا�صتي يف كلية ال�صيدلة 
ا�صتهزاًء  )ب�ئع(  كلمة  علّي  يطلقون  بي  املحيطني  من  كثريًا  وجدت 
وتندرًا، ولكن بعد م�صي فرتة من الدرا�صة والتجربة بداأت النظرة تتغري 
ويجمع  ومن��صب  وقوي  كبري  التخ�ص�ض  اأن  وجدت  اأين  كم�  وتتح�صن، 

عدة تخ�ص�ص�ت طبية وعلمية يف تخ�ص�ض واحد.

اأم� ال�صيدلنية فوزية املطريي من م�صت�صفى امللك فهد للحر�ض الوطني 
، فق�لت اإن تو�صيح دور ال�صيديل للمجتمع ي�أتي عن طريق املح��صرات 
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للمجتمع، وذلك لكي يدرك اجلوانب التي ميكنه ال�صتف�دة منه�، واألقت 
ب�للوم على بع�ض الو�ص�ئل التي ل ت�صتقطب ال�صي�دلة اأو تب�در ب�صوؤالهم 

عن �صئون الدواء.

بف�صل  حتقق  والذي  املجتمع  ثقة  اكت�ص�ب  يف  ال�صيديل  جن�ح  اإن 
امل�صداقية الع�لية التي يتمتع به�، ل بد اأن يتبعه تكثيف للجهود وتثقيف 
زي�رته  عند  عليه�  يح�صل  اأن  يجب  التي  حقوقه  يعرف  لكي  للمواطن 
من  كثري  على  احل�صول  ب�إمك�نه  واأن  ب�ل�صيديل،  والتق�ئه  لل�صيدلية 
من  بد  ل  اأنه  كم�  واأ�صراره،  وفوائده  دوائه  حول  له  املفيدة  املعلوم�ت 
الت�أكيد على اأهمية اأن ي�صعر ال�صي�دلة ب�أهمية اإعط�ء كل مراجع حقه 
من ال�صت�ص�رة والت�أكد من اأنه يعرف كل م� يتعلق بدوائه من ا�صتخدام 

اأو طريقة حفظ واأعرا�ض ج�نبية �ص�ئعة. 

تقول ال�صيدلنية فوزية املطريي اإنه� عندم� احت�جت ملراجعة ال�صيدلية 
زمالئه�  بع�ض  اأن  وجدت  اأخرى  م�صت�صفي�ت  ويف  عمله�،  وقت  خ�رج 
بع�صهم  ف�صمعت  املري�ض،  على  املعلوم�ت  ب�أب�صط  يبخلون  وزميالته� 
عندم� �ص�أله املري�ض عن ا�صم دوائه يرد بقوله: )هذا م�صكن اأو زي م� 
اأنه� واإذا ق�بلت مثل  ق�لوا لك(. وت�صتغرب مثل هذا الت�صرف، وتقول 

هذه املواقف مع زمالئه� ف�إنه� من النوع الذي يحب اإعط�ء الن�صيحة.

ودورهم  مبهنتهم  الثقة  يزرعون  من  هم  اأنف�صهم  ال�صي�دلة  اأن  وترى 
يف املجتمع عن طريق حت�صني مه�راتهم يف التوا�صل مع املري�ض وزي�دة 
يكون  الثقة  تعزيز  ب�أن  بدر  ال�صيديل  يرى  كم�  املجتمع،  مع  التوا�صل 
ب�إعط�ء املري�ض حقه من ال�صوؤال، وتوفري اخل�صو�صية له، وكذلك قي�م 
ال�صيديل ببث الوعي الدوائي خالل اجلل�ص�ت الع�ئلية اأو مع الأ�صدق�ء 

ومن�ق�صتهم واإطالعهم على م� هو جديد.

ويوؤكد  املري�ض،  مع  اليومي  والتع�مل  الجتم�عية  والأن�صطة  التوعوية 
على ذلك بدر زميله� ب�مل�صت�صفى نف�صه، حيث يرى اأن ذلك يتم ب�أف�صل 
واأهميته  الدواء  ل�صرح  الك�يف  الوقت  املري�ض  اإعط�ء  خالل  من  �صكل 
وتع�ر�ص�ته مع بع�ض الأدوية اأو الأمرا�ض �صريطة اأن يكون املك�ن من��صبً� 

ويوفر اخل�صو�صية للمري�ض.

ل  ال�صيء  »هذا  ب�أن  تقول  التي  احلمود  مه�  ال�صيدلنية  معهم�  وتتفق 
ال�صيديل،  قبل  من  امل�صتهدفة  الفئة  وهي  للمجتمع  ب�لتوعية  اإل  يت�أتى 
وتوزيع  العمل  وور�ض  املح��صرات  وعمل  الإعالم  و�ص�ئل  طريق  عن 
الربو�صورات التي حتتوي على م� يهم املري�ض بخ�صو�ض الأدوية، كم� ان 
ذلك يعتمد على ال�صيديل نف�صه من خالل تع�مله املب��صر مع املر�صى، 
فعليه اأن يقدم الن�ص�ئح التي يحت�جه� املري�ض، واأن ل يدخر جهدا يف 

ذلك عند �صرف الدواء«.

بعنوان  له�  مق�ل  يف  ط�لبت  اجلوهر  اإبراهيم  بنت  هي�  ال�صيدلنية 
القت�ص�دية  �صحيفة  يف  ن�صر  والإجح�ف(  الإن�ص�ف  بني  )ال�صيديل 
يف  2009/03/16 مبزيد من الإبراز الإعالمي ملهنة ال�صيدلة ودوره� 

يريد �لنا�س �أن مينحهم �ل�سيادلة مزيدً� 
من �لوقت للنقا�س

�سكر وتقدير
الإد�رة �خلدمات �ل�سيدلية مب�ست�سفى �لريا�س 
�لع�سكري حيث �لتقطت �سور ملف هذ� �لعدد.
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ال�صحية يف النق�ط الت�لية :
1. قراءة الواقع وا�صتخال�ض املعلوم�ت ب�ص�أن املتغريات والعوامل املوؤثرة 
فئ�ت  درا�صة  مع  ال�ص�ئدة،  والأمن�ط  البيئية  والظروف  املجتمع  يف 
احلملة  تثريه  م�  مع  اتف�قه  ومدى  ال�صيكولوجية  وخ�ص�ئ�صه  اجلمهور 
ك�فة  ودرا�صة  للحملة  الزمني  الإط�ر  مع حتديد  واجت�ه�ت،  اأفك�ر  من 

الإمك�ن�ت املت�حة لر�صم اخلطة املتك�ملة.

2. حتديد الأهداف بدقة. والأهداف هي النت�ئج النه�ئية املتوقعة التي 
ترغب احلملة يف الو�صول اإليه�. ومن املهم اأن تت�صم الأهداف ب�ملرونة 
اأن تكون ق�بلة للتنفيذ من حيث توفر الإمك�ن�ت، واأن  اأي  واملو�صوعية، 
تر�صم يف �صوء ثق�فة املجتمع، لأن الأهداف قد تو�صع لكي تغري مف�هيم 
اأو  معني  ت�صرف  لتغيري  اأو  الع�م  الراأي  يهم  مو�صوع  جت�ه  اجلمهور 

�صلوكي�ت �ص�ئدة.

3. �صرورة اختي�ر املوؤ�ص�صة الإعالمية الق�درة على و�صع الأهداف يف

قبل البدء يف احلديث عن اأ�ص��صي�ت جن�ح حمالت الإعالم ال�صحية، 
اأرى اأنه من املهنية ت�أ�صيل مفهوم الإعالم ال�صحي من خالل التعريف 
الت�يل. وج�ء التعريف بلغته الأ�صلية دون ترجمة لي�ض لق�صور يف اللغة 
العربية ولكن التعريف يحت�ج ل�صرح ل ت�صمح به م�ص�حة املق�ل فقدمته 

من م�صدره ثقة يف كف�ءة قراء ال�صيديل الأعزاء لتقدير ال�صبب:
The art and technique of informing, influencing, 
and motivating individual, institutional and 
public audience about important health issues. 
The scope of health communication includes 
disease prevention, health promotion, health 
care policy, and the business of health care as 
well as enhancement of the quality of life and 
health of individual within the community in a 
well-organized  and scientific method.(U.S. Dept. 
of Health and Human Services) 

وحتقيق� للتعريف اأعاله، ميكن تلخي�ض عوامل جن�ح حمالت الإعالم 

�ص�حبة ال�صمو امللكي الأمرية
فلوه بنت فهد �آل �سعود

املدير الع�م لوك�لة Guideline  للعالق�ت الع�مة والإعالن

يجب اأن ت�صاغ الر�صالة بلغة واقعية ال مبالغة فيها بعيدة عن امل�صطلح الطبي
 املتخ�ص�ص واأن تكون اإيجابية وجاذبة لالنتباه
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�صورة كمية ميكن قي��صه�، مع التحديد الدقيق للجمهور املتلقي للر�ص�لة 
احلمالت  اأغلب  اأن  ويالحظ  اجلمهور.  لطبيعة  املالئمة  احلملة  ونوع 
التوعوية ال�صحية ل حتقق امل�أمول لعتم�ده� على اجته�دات فردية اأو 
موؤ�ص�ص�ت اإعالمية غري حمرتفة. ونوع احلملة املالئمة لطبيعة اجلمهور. 
ويالحظ اأن اأغلب احلمالت التوعوية ال�صحية ل حتقق امل�أمول لعتم�ده� 

على اجته�دات فردية اأو موؤ�ص�ص�ت اإعالمية غري حمرتفة.

4. يجب اأن ت�ص�غ الر�ص�لة بلغة واقعية تعرب عن حقيقة م�ثلة لأن املب�لغة 
ت�أتي بنت�ئج عك�صية مت�مً�. 

و�ص�ئل  ت�صتخدم  التي  هي  الفع�لة  ال�صحية  الإعالمية  احلمالت   .5
تكون  اأن  مثال  ميكن  ل  لل�صيدات  املوجهة  ف�حلملة  اجلمهور.  تن��صب 
معتمدة على و�ص�ئل (outdoor media)، فهذه الو�صيلة لتن��صب 

طبيعة املراأة ال�صعودية.

6. الر�ص�لة الوا�صحة البعيدة عن امل�صطلح الطبي هي املطلوبة، وتكرار 
الت�صمم  عن  احلمالت  اأحد  يف  ت�أثريه�.  م�ص�عفة  يف  ي�ص�عد  الر�ص�لة 
)الأ�صيتومينوفن(  الدواء  هذا  ا�صم  حتمل  الر�ص�لة  ج�ءت   ، الدوائي 

acetaminophen جلمهور ع�م!

7. �صرورة جذب النتب�ه وجعل ر�ص�لة احلملة و�صع�ره� جزءًا من برامج 
الرتفيه، لي�ص�عد ذلك يف تعزيز النتب�ه وتقويته خ��صة اإذا ك�نت احلملة 

ت�صتهدف الطفل.

اليج�بي  التغيري  على  الإعالمية  احلملة  توؤكد  اأن  ال�صروري  من   .8
لل�صلوك اأكرث من اإظه�ر النت�ئج ال�صلبية لل�صلوك ال�ص�ئد، لن ا�صتم�لت 

التخويف ن�درًا م�تكون ا�صرتاتيجي�ته� ن�جحة.

9. يجب اأن تركز احلملة على اإدراك اجلمهور للجزاء ال�صريع احل�يل 
الب�صرية  الطبيعة  اأن  ذلك  البعيدة  ال�صلبية  العواقب  تف�دي  من  اأكرث 

ت�صوف كثريا يف اإدراك العواقب التي لحتدث اإل بعد اأمد بعيد. 

ت�أثريه�  من  يزيد  حمببة  و�صخ�صي�ت  ع�مة  برموز  احلملة  ربط   .10
وتذكره�.

له دور ه�م  الوقت  اأن  توقيت احلملة حيث  ال�صروري مراع�ة  11. من 
عن  حملة  تد�صني  ال�صليم   التخطيط  من  فلي�ض   ، املتحققة  النت�ئج  يف 

الت�صمم الغذائي يف ال�صت�ء مثال !

 12. �صرورة تطبيق ا�صرتاتيجية تقييم احلملة ب�أنواعه� الثالثة: الختب�ر 
القبلي وتعديل الر�ص�لة، التقييم املرحلي اأثن�ء احلملة ومراقبته�، وث�لثً� 

التقييم النه�ئي.  
(truth) وخت�م�، ين�صح بزي�رة موقع حملة

http://www.social-marketing.org/success/cs-
floridatruth.html

اأهدافه� وم�صتهدفيه�  التي حققت اأكرث من 300 ج�ئزة تقديرية لدقة 
وواقعية ر�ص�ئله�.
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استشارات – تقنيات – حكايات – متابعات – تطبيقات

تعي�ض البكتريي� يف اأنح�ء الأر�ض ب�أ�صك�ل واأنواع 
يف  اخلطرية  الأمرا�ض  بع�صه�  ت�صبب  خمتلفة. 
الإن�ص�ن،  الآخر �صروري حلي�ة  البع�ض  اأن  حني 
الرتبة،  واإخ�ص�ب  املي�ه،  بتنقية  يقوم  فبع�صه� 
يحمين�  بع�صه�  اإن  بل  الغذائية،  املواد  واإنت�ج 
ب�لربوب�يوتك�ض   يعرف  م�  ومنه�  الأمرا�ض!  من 
البكتريي�  اأنواع  من  فهي   ،)Probiotics(
وظ�ئف  وتوؤدي  اأمع�ئن�،  يف  تعي�ض  التي  املفيدة 
)جمموعة  الفيت�مين�ت  اإنت�ج  مثل  كثرية 
فيت�مين�ت ب(، وامل�ص�عدة يف ه�صم وامت�ص��ض 
املواد الغذائية، واإيج�د بيئة متنع وجود البكتريي� 

ال�ص�رة اأو منوه� يف اجله�ز اله�صمي. 

عندم� يحدث خلل يف التوازن بني الربوب�يوتك�ض 
والبكتريي� ال�ص�رة ف�إن ذلك يوؤدي اإىل م�صكالت 
والقولون  الإ�صه�ل  مثل  اله�صمية  القن�ة  يف 
بع�ض  ب�صبب  اخللل  هذا  ين�ص�أ  وقد  الع�صبي. 
تن�ول العوامل اخل�رجية مثل تن�ول امل�ص�دات احليوية  ف�إن  لذلك  بنوعيه�،  البكتريي�  تقتل  لأنه� 

تتوفر  والتي  الن�فعة،  البكتريي�  اأو  الربوب�يوتك�ض 
ع�دة على �صكل كب�صولت،  ميكن اأن ي�ص�عد على 

توفري �صحة جيدة لالأمع�ء والقن�ة اله�صمية. 

اأو تع�ين  اإذا ك�نت لديك ا�صطراب�ت يف الأمع�ء 
اأنواع  لبع�ض  خفيفة  ح�ص��صية  اأو  الغ�زات  من 
الغذاء، واإذا كنت عر�صة لالإ�ص�بة اأو تت�أثر �صلبً� 
تن�ول  فيمكنك  احليوية،  امل�ص�دات  تن�ول  عند 
الربوب�يوتك�ض )البكتريي� الن�فعة( كمكمل غذائي 
بعد ا�صت�ص�رة ال�صيديل. ات�صل ب�ل�صيديل ملزيد 

من املعلوم�ت حول ا�صتخدام الربوب�يوتك�ض.

22

18

20

24

هيثم �لكتبي
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د�ء و دو�ء

حول  �حلديث  كرث  �خلنازير،  �إنفلونز�  مر�س  �نت�سار  مع 
ت�سنيع لقاح جديد لهذ� �ملر�س، لكن �لبع�س ��ستغرب عدم 
من  بد  ال  باأنه  �لقول  �أو  فورية،  ب�سورة  �للقاح  هذ�  توفر 
حجز كمية من �للقاح الأن �لكمية غري كافية على م�ستوى 
�لطريقة  يعرف  ال  �لنا�س  من  كثريً�  �أن  عن  ف�ساًل  �لعامل، 

�لتي ت�سنع بها �للقاحات. 

لأن  ع�م،  ب�صكل  الإنفلونزا  لق�ح  ت�صنيع  خطوات  ب�خت�ص�ر  هن� 
�صاللته تتغري �صنويً�، والفرتة التي ت�صتغرقه� كل خطوة:

1- �لك�سف عن فريو�س جديد:
جتمع املختربات يف خمتلف اأنح�ء الع�مل ب�صكل روتيني عّين�ت من 
املراكز  اإىل  وتر�صله�  حميطه�،  يف  املنت�صرة  الإنفلونزا  فريو�ص�ت 
اأّول  وتبداأ  حتليله�.  يتم  لكي  الع�ملية  ال�صحة  منظمة  مع  املتع�ونة 
خطوة نحو اإنت�ج اللق�ح عندم� يك�صف اأحد تلك املراكز عن فريو�ض 
جديد من فريو�ص�ت الأنفلونزا يختلف اإىل حد كبري عن ال�صاللت 

ال�ص�ئعة.

2- حت�سري �ساللة �للقاح: 
ميزج الفريو�ض ب�إحدى ال�صاللت الفريو�صية املعي�رية التي ُت�صتخدم 

يف املختربات ويزرع�ن معً�، وبعد م�صي 
فرتة معّينة يت�صّكل فريو�ض هجني يحتوي 
على العن��صر الداخلية لل�صاللة املعي�رية 

والعن��صر اخل�رجية لل�صاللة اجلديدة.
املدة الالزمة: )ثالثة اأ�ص�بيع(

3- �لتحّقق من �ساللة �للقاح: 
يتم اختب�ر هذا الفريو�ض الهجني للتحّقق 
من قدرته الفعلية على اإنت�ج الربوتين�ت 
اأم�نه  ومن  اجلديدة  لل�صاللة  اخل�رجية 

وقدرته على النمّو. 
املدة الالزمة: )ثالثة اأ�ص�بيع(.

4- �إعد�د �لكو��سف الختبار �للقاح: 
اللق�ح�ت،  �ص�نعي  على  منه�  التحقق  بعد  اللق�ح  �صاللة  توزيع  يتم 
الع�ملية  ال�صحة  منظمة  مع  املتع�ونة  املراكز  نف�صه  الوقت  يف  وتبداأ 
اللق�ح�ت،  �ص�نعي  جلميع  ُتعطى  )كوا�صف(  معرّية  مواد  ب�إنت�ج 
اأّنهم  لتمكينهم من قي��ض م� ينتجونه من كمي�ت الفريو�ض و�صم�ن 
من  ال�صحيحة  اجلرعة  على  حتتوي  عبوات  ب�إنت�ج  جميعً�  يقومون 

اللق�ح. 
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منظمة  توفره�  التي  الكوا�صف  اإىل  قي��صً� 
ال�صحة الع�ملية. 

املدة الالزمة: )اأ�صبوع�ن(.

8- تعبئة �للقاح و�إ�سد�ره: 
يتم تخفيف دفعة اللق�ح للح�صول على الرتكيز املطلوب، وتعبئته� يف 

بعد  لالأ�صواق  تطلق  التي  النه�ئية  عبواته� 
الربوتين�ت،  وتركيز  العق�مة،  من  الت�أكد 

واأم�ن اللق�ح بعد اختب�ره على احليوان�ت 
املدة الالزمة: )اأ�صبوع�ن(.

9- �لدر��سات �ل�سريرية: 
الإنفلونزا  لق�ح�ت  من  جديد  لق�ح  كل  اختب�ر  الدول  بع�ض  تطلب 
وقد  املن�صود.  ب�لغر�ض  يفي  اأّنه  لإظه�ر  الب�صر  من  قليل  عدد  على 

بع�ض  يف  �صروريً�  ذلك  يكون  ل 
جت�رب  ثمة  لأّن  الأخرى  البلدان 
ب��صتخدام  اأُجريت  عديدة  �صريرية 
مم�ثلة  �صنوية  لق�حية  حت�صريات 
اأن  ذلك،  على  بن�ء  املفرت�ض،  ومن 
يعطي اللق�ح اجلديد نت�ئج مط�بقة. 

املدة الالزمة: اأربعة اأ�ص�بيع.

10- مو�فقة �ل�سلطات �ل�سحية: 
بعد  الع�م  لال�صتخدام  اللق�ح  ف�صح  على  ال�صحية  ال�صلط�ت  توافق 

اإجراءات معينة تختلف من بلد لآخر. 
املدة الالزمة: تعتمد على الإجراءات املطلوبة.

املدة الالزمة: )ثالثة اأ�صهر على الأقّل( 
ومتّثل عقبة اأم�م �ص�نعي اللق�ح�ت لبدء 

الإنت�ج. 

5- توفري �لظروف �ملثلى لنمّو �لفريو�س: 
املختربات  من  تلقوه  الذي  الهجني  الفريو�ض  اللق�ح  �ص�نعو  ي�أخذ 

ب�ختب�ر  ويقومون  للمنظمة،  الت�بعة 
الدج�ج  خمتلف ظروف منّوه يف بي�ض 
ب الب�لغ ت�صعة اأي�م اإىل 12 يومً�  املخ�صّ

لتحديد اأف�صله�. 
املدة الالزمة: )ثالثة اأ�ص�بيع(.

6- ت�سنيع �للقاح بكميات جتارية: 
اآلف البي�ص�ت، ثم حت�صن تلك البي�ص�ت  يحقن فريو�ض اللق�ح يف 
التك�ثر،  الفريو�ض من  لتمكني  اأي�م  وثالثة  يومني  لفرتة ترتاوح بني 
وبعد ذلك يجمع بي��ض البي�ض الذي اأ�صبح مليئً� مباليني الفريو�ص�ت، 
مواد  ب��صتخدام  جزئيً�  يقتل  ثم  ال�ص�يف،  الفريو�ض  منه  ويف�صل 
للح�صول  اخل�رجية  الفريو�ض  بروتين�ت  ت�صفى  وبعده�  كيمي�ئية. 
على بروتين�ت الفريو�ض ال�ص�فية التي ُيطلق عليه� ا�صم امل�صت�صد، 

وهو العن�صر الف�عل من اللق�ح. ويعتمد 
حجم الدفعة على عدد البي�ص�ت التي 
احل�صول  من  اللق�ح  �ص�نع  يتمكن 
عليه� وتلقيحه� وحت�صينه�، واملح�صول 

الن�جت من كل بي�صة.
املدة الالزمة لكل دفعة )ت�صغيلة( من اللق�ح: )ثالثة اأ�ص�بيع(.

7- مر�قبة �جلودة: 
يتم اختب�ر كل دفعة والتحّقق من عق�مة الكمية الإجم�لية للم�صت�صد 
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ملعلوماتك

بيانًا  �الإعالم  و�سائل  ن�سرت  �ملا�سية  �لقليلة  �الأ�سابيع  يف 
وجود  حول  و�لدو�ء  للغذ�ء  �لعامة  �لهيئة  من  حتذيريًا 
ن�سبة عالية من �أمالح �لر�سا�س يف بع�س �أنو�ع �لكحل، وقد 
جتاوزت �لن�سبة يف بع�س �الأنو�ع �ملوجودة يف �ل�سوق �ملحلي 

10 �أ�سعاف �حلد �مل�سموح به عامليًا. 

�لت�سمم  �أ�سباب  �أهم  من  و�حدً�  �لكحل  ��ستعمال  ويعترب 
�لن�ساء  لدى  خا�سة  ��ستخد�مه  لكرثة  نظرً�  بالر�سا�س 
�لكحل  �أنو�ع  ��ستخد�م  بعدم  ين�سح  فاإنه  لذ�  و�الأطفال، 
كما  �جلودة،  متو��سعة  �ل�سناعة  ذ�ت  �أو  �لهوية  جمهولة 
ين�سح مبر�عاة و�سع �لكحل عند حافة �جلفن ولي�س د�خله 
وذلك للحد من �إمكانية �مت�سا�سه د�خل �جل�سم، كما ينبغي 

جتنب و�سع �لكحل لالأطفال حديثي �لوالدة ب�سكل خا�س.

م�سادر �لت�سمم بالر�سا�س
الر�ص��ض اأحد الفلزات الثقيلة املوجودة يف الطبيعة، وقد يت�صرب اإىل 
اإ�ص�فة  ال�صرب  ومي�ه  والغذاء  ك�لهواء  طرق  عدة  من  الإن�ص�ن  ج�صم 
منذ  ب�لر�ص��ض  الت�صمم  وقد عرف  ن�صتخدمه�.  التي  الأدوات  لبع�ض 
400 ع�م قبل امليالد، حيث اأ�ص�ر »«اأبوقراط« اإىل حدوث ح�لت ت�صمم 
ب�لر�ص��ض لدى عم�ل اليون�ن اأدت اإىل اإ�ص�بة بع�صهم ب�ل�صلل، ويرجح 

اأن يكون �صبب الت�صمم اآنذاك نتيجة ا�صتعم�ل ال�صب�ئك املعدنية التي 
حتتوي معدن الر�ص��ض يف �صنع اأواين الطبخ وحفظ مي�ه ال�صرب.

اأن�بيب املي�ه التي يدخل  وي�صل الر�ص��ض ع�دة اإىل مي�ه ال�صرب من 
هذه  وت�آكل  ال�صنني  مرور  ومع  اأنواعه�،  بع�ض  �صن�عة  يف  الر�ص��ض 
الأن�بيب يذوب هذا املعدن يف املي�ه. ويعد هذا امل�صدر من اأهم اأ�صب�ب 
الت�صمم احل�د الذي يوؤدي اإىل اعتالل الكلى واجله�ز الع�صبي. وميكن 
احلد من هذا التلوث ب��صتخدام اأن�بيب م�صنوعة من مواد اأكرث اأم�نً� 
�صديد  البال�صتيك  اأن�بيب  مثل  تركيبه�  يف  الر�ص��ض  معدن  يدخل  ل 
ال�صالبة، اإ�ص�فة اإىل اخذ عين�ت من املي�ه ب�صكل منتظم للت�أكد من 
عدم جت�وز ن�صبة اأمالح الر�ص��ض الذائبة فيه عن 50 ميكروجرام لكل 

لرت، وهي الن�صبة امل�صموح به� من قبل منظمة ال�صحة الع�ملية.

كم� يوجد الر�ص��ض يف الهواء نتيجة عوادم ال�صي�رات و دخ�ن امل�ص�نع، 
ويكرث ذلك يف املن�طق ال�صن�عية واملدن الكربى التي متخر �صوارعه� 
الر�ص��ض  يت�صلل  حيث  اخلفي،  ال�صم  هذا  مطلقة  ال�صي�رات  قوافل 
الأطف�ل.  عند  خ��صة  ال�صدر  ح�ص��صية  م�صببً�  التنف�صي  اجله�ز  اإىل 
والغريب اأن تركز الر�ص��ض يف الهواء داخل املن�زل يكون اأعلى بكثري 
منه يف خ�رجه�، حيث ي�صل اإىل 6400 جزء يف املليون داخل املن�زل 
التلوث  هذا  من  وللحد  خ�رجه�.  املليون  يف  جزء   3000 فقط  مق�بل 
ف�إنه ين�صح بتهوية املن�زل بطريقة فع�لة، حيث من املفيد و�صع مراوح 

حممد بن ح�سن ع�سماوي
مدير الرع�ية ال�صيدلية

ينبع  مبدينة  امللكية  للهيئة  الطبي  املركز 
ال�صن�عية
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ذات كف�ءة ع�لية ل�صحب الهواء اإىل خ�رج املن�زل، وين�صح اأي�صً� بفتح 
اجله�ت  على  يجب  كم�  التهوية.  بغر�ض  م�صتمر  ب�صكل  البيوت  نوافذ 
املخت�صة عمل ا�صرتاتيجي�ت علمية وعملية  للحد من تلوث الهواء بهذا 

املعدن ال�ص�ر.

اإليه عن طريق النب�ت، حيث يوجد  اأم� الغذاء، ف�إن الر�ص��ض ي�صل 
الر�ص��ض ع�دة يف الرتبة ممتزجً� مبع�دن اأخرى مثل الزنك، احلديد 
والف�صة على �صكل اأمالح ق�بله للذوب�ن يف امل�ء، مم� يجعله� تت�صرب 
اإىل النب�ت عند الري، وترتكز اأمالح الر�ص��ض خ�صو�صً� يف اخل�ص�ر 
الر�ص��ض  يت�صرب  كم�  اإىل 1ملغ /كجم،  ن�صبته�  الورقية حيث ت�صل 
حتوي  ب�أعالف  احليوان�ت  تغذية  عند  واللحوم  الألب�ن  م�صتق�ت  اإىل 

م�صتوي�ت ع�لية من الر�ص��ض. 

ن�سبة �لر�سا�س �مل�سموح بها )ملغ/كلج(  �ملادة �لغذ�ئية 
0،1-0،01      احلليب  

0،6-0.01      الفواكه   
1،6-0،02      اخل�ص�ر  
0،8-0،01      اللحم   

تاأثريه على �جل�سم
التنف�صي  اإىل جمرى الدم عن طريق اجله�ز  عندم� ي�صل الر�ص��ض 
اأنح�ء اجل�صم، حمدثً� بذلك عدة  اأو اله�صمي، ف�إنه ينت�صر يف جميع 
اأعرا�ض مر�صية، وتنق�صم الأعرا�ض ح�صب ح�لة الت�صمم اإىل نوعني، 
وهم�: الت�صمم البطيء الذي ينتج عن تعر�ض الإن�ص�ن اإىل جرع�ت قليلة 
من الر�ص��ض لفرتة طويلة، ويظهر ت�أثريه� على �صكل: �صداع، مغ�ض، 
اإم�ص�ك، نق�ض الذك�ء، العزلة والنطواء، والت�صمم احل�د الذي يحدث 

نتيجة امت�ص��ض اجل�صم لكمي�ت كبرية من الر�ص��ض وع�دة ي�أتي عن 
طريق �صرب امل�ء امللوث ب�أمالح الر�ص��ض، ويظهر ت�أثريه على �صكل: 

قيء، ت�صنج، فقدان وعي، ف�صل كلوي، وقد يوؤدي للوف�ة ل قدر اهلل.

وميكن معرفة مدى الت�صمم ب�لر�ص��ض عن طريق فح�ض الدم، لأنه 
ب�لظهور  الت�صمم  عالم�ت  وتبداأ  احلمراء،  الدم  كري�ت  يف  يتجمع 
عندم� ي�صل معدله يف الدم اإىل 50-60 ميكروجرام يف املئة مليليرت، 
وت�صري منظمة ال�صحة الع�ملية اإىل اأن و�صول م�صتوى الر�ص��ض اإىل 70 

ميكروجرام يف املئة مليليرت ي�صبب اأمرا�صً� مزمنة يف الكلى.

�لوقاية من هذ� �لت�سمم
كم� �صبقت الإ�ص�رة اأثن�ء املق�ل، من ال�صروري جدًا الت�أكد من تغيري 
البال�صتيك  اأخرى من  اإىل  الفولذ  امل�صنوعة من  املي�ه  اأن�بيب  جميع 
الهواء  جتدد  ي�صمن  مالئم  ب�صكل  املن�زل  تهوية  يجب  كم�  الآمن، 
الغذائية  املواد  �صراء  على  احلر�ض  يجب  كم�  منتظم،  ب�صكل  داخله� 
لأن  منتظم،  ب�صكل  ال�صحية  احل�لة  ومراقبة  م�أمونة،  م�ص�در  من 
هن�ك عدة عوامل تزيد من امت�ص��ض اجل�صم للر�ص��ض مثل انخف��ض 
جرع�ت  تن�ول  كذلك  احلديد،  ونق�ض  الدم،  يف  الك�ل�صيوم  م�صتوى 

 . D ع�لية من فيت�مني

اإخراج 50% من  على  ق�در  ال�صليم  الإن�ص�ن  اأن ج�صم  الأبح�ث  وتفيد 
خم�ض  خالل  املختلفة  والأع�ص�ء  الدم  يف  املوجودة  الر�ص��ض  كمية 
�صنوات، اأم� كمية الر�ص��ض املوجوده يف العظ�م فتحت�ج اإىل مدة اأطول 
الن�صيج  الر�ص��ض يف  لرتاكم  نظرًا  وذلك  �صنوات،   10 اإىل  ت�صل  قد 

العظمي مبعدل 26-42 ميكروجرام ب�صكل يومي.
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ق�سة دو�ء

 Alexander لحظ  1929م  ع�م  اإج�زته  من  عودته  بعد 
اأنواع  اأحد  لنمو  الطبيعي  ال�صكل  يف  وتغريًا  تلوثً�    Fleming
يقوم  ك�ن  التي   Staphylococcus aureus البكتريي� 
املال�صقة  البكتريي�  اأجزاء  ك�نت  اإج�زته.  قبيل  عليه�  ب�أبح�ثه 
ب�صكل طبيعي،  البعيدة  الأجزاء  تنمو  بينم�  تتحلل  الفطر  مل�صتعمرة 

وقد ك�ن �صبب ذلك كم� ذكرت بع�ض الرواي�ت 
الذي ك�ن يعمل به  الفنيني يف املخترب  اأحد  اأن 
فليمنغ ن�صي اأن يغلق اإحدى النوافذ اأثن�ء فرتة 
الإج�زة مم� اأدى اإىل هذا التلوث الذي اأ�صبح 

�صببً� يف اكت�ص�ف اأهم امل�ص�دات احليوية.

التلوث من  اأول من �ص�هد هذا  فليمنغ  مل يكن 
العلم�ء والب�حثني، اإل اأن الآخرين ك�نوا يعتربون 

هذا التغري يف �صكل منو البكتريي� ن�جتً� عن خط�أ يف جت�ربهم، وبكل 

اأخرى.  مرة  التج�رب  واإع�دة  منه�  ب�لتخل�ض  يقومون  ك�نوا  �صهولة 
اأم� هذه املرة فقد ك�ن حظ الب�صرية �صعيدًا بحدوث ذلك يف خمترب 
املالحظة  هذه  خالل  من  يعرث  اأن  اهلل  وقّدر  ث�قبة،  روؤية  ذو  ب�حث 
على دواء فع�ل �صّكل خط الدف�ع الأول �صد العدوى البكتريية لفرتة 

طويلة.

يف  الفع�لة  امل�دة  ملعرفة  اأ�ص�بيع  عدة  فليمنغ  ق�صى 
البكتريي�،  على  الق�ص�ء  اإىل  اأدت  التي  الفطر  ذلك 
 C. وبعد اأن ن�ق�ض فيلمنغ املو�صوع مع زميل له يدعى
J. La Touche تو�صلوا اإىل اأنه فطر بن�صليني، 
للبكتريي�  امل�ص�دة  الفع�لة  امل�دة  فليمنغ على  ف�أطلق 

 Penicillin ا�صم البن�صلني

التج�رب  من  كبريًا  عددًا  ذلك  بعد  فليمنغ  اأجرى 
اأن  ولحظ  البكتريي�،  مملكة  �صد  امل�ص�د  هذا  فع�لية  مدى  ملعرفة 

التي  الأجنة  بت�صوه�ت  ال�صيدلة  ت�ريخ  الث�ليدوم�يد يف  ا�صم  ارتبط 
ق�دت اإىل م�أ�ص�ة الأطف�ل امل�صوهني ع�م 1962 م، والتي بدوره� اأدت 
اإىل مزيد من الت�صريع�ت الدوائية للت�أكد من اأم�ن ا�صتخدام الأدوية 
اأثن�ء فرتة احلمل. وك�د ا�صم الث�ليدوم�يد يختفي من الوجود كدواء 

م�ص�د للقيء.

اإل اأنه وبعد مرور هذه ال�صنوات الطويلة، اقتحم الث�ليدوم�يد ال�ص�حة 
من جديد ولكن من بوابة اأخرى، حيث اكت�صفت فع�ليته �صد اجلذام 

فهد عطية�حلارثي
اإدارة �صبط اجلودة- التموين الطبي بوزارة ال�صحة
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على  للق�ص�ء  قدرة  له 
اأفراده�،  من  كبري  عدد 
اأخرى  جت�رب  اأجرى  ثم 
�صميته  مدى  ملعرفة 
وات�صح  الإن�ص�ن  على 
من  وهذا  �ص�م،  غري  اأنه 
لأي  الأ�ص��صية  املتطلب�ت 

م�ص�د حيوي. 

الع�مل  هذا  يكن  مل 
الكيمي�ء،  يف  متخ�ص�صً� 
لذلك مل يكن ب��صتط�عته 
ف�صل امل�دة امل�ص�دة للبكتريي� »البن�صلني« من الفطر، ومل يكن ق�درًا 
على املح�فظة على فع�لية هذه امل�دة لفرتة طويلة مب� يكفي لت�صتخدم 
م�ص�هداته مل يحظ  مق�ًل حول  الع�م  اأنه كتب يف ذلك  اإل  لالإن�ص�ن، 

ب�لهتم�م الك�يف حينه�.

-1939( بني  م�  الفرتة  يف  اأي  املق�ل،  ذلك  من  اأعوام  ع�صرة  وبعد 
 Howard �1945(، بداأ اثن�ن من العلم�ء يف ج�معة اأك�صفورد وهم
البن�صلني  ا�صتخال�ض  العمل على   Ernst Chainو   Florey
ب�لتجفيف  تعرف  اآنذاك  جديدة  ك�نت  كيمي�ئية  طريقة  ب��صتخدام 
يف  الوقت  مع  وجنح�   ،   Freeze-drying التثليج  طريق  عن 
املرات  مباليني  فليمنغ  عليه  ح�صل  مم�  اأنقى  م�صحوق  ا�صتخال�ض 

يح�فظ على فع�ليته لعدة اأي�م وك�ن 
ذلك امل�صحوق اآمنً�. 

�ص�دف ا�صتخال�ض هذا الدواء اأي�م 
ك�نت  حيث  الث�نية  الع�ملية  احلرب 
احل�جة م��صة اإليه لعالج الإ�ص�ب�ت 
اجلنود  له�  يتعر�ض  التي  واجلروح 

وك�نت تعر�ض حي�تهم للخطر ب�صبب التلوث البكتريي. ومنذ ذلك 
كم�ص�د  البن�صلني  اإنت�ج  بداأ  احلني 

حيوي بكمي�ت جت�رية. 
اإ�ص�فة  الع�مل�ن �صني وه�وارد  ح�صل 
الرئي�صي(  )املكت�صف  فليمنغ  اإىل 
يف  نوبل  ج�ئزة  على  1945م  ع�م 
الطب تقديرًا جلهودهم يف اكت�ص�ف 
ال�صتخدام  ممكن  وجعله  البن�صلني 
وتبع ذلك ظهور مق�ومة  العالج.  يف 
لهذا امل�ص�د، لكن العلم�ء جنحوا يف 
تطويره وو�صع مواد داعمة له حتميه من هجم�ت البكتريي� لتك�صريه 
اجلزء  ا�صتخال�ض  مت  كم�  امل�ص�ب.  اجل�صم  داخل  عمره  وتطيل 
وت�صنيع   )β-lactam ring( الكيمي�ئية تركيبته  الفع�ل من 

م�ص�دات جديدة معمليً� تتمتع بفع�لية ع�لية.

التي اأقرت ع�م 1998م، ومع قليل من التطوير ع�م 2005م اأثبت الث�ليدوم�يد بن�صخته اجلديدة 
اأ�صهم  ال�صرط�ن(، مم� زاد من قيمة  اأنواع  امل�يلوم� ومتالزمة 5 )من  اأي�صً� فع�لية يف عالج 

�صركة �صيلجني التي ت�صّنعه الآن لهذا الغر�ض اإىل اأكرث من 12 ملي�ر دولر.

مهمتن�  »اإن  ع�مً�:   26 منذ  ال�صركة  يف  يعمل  الذي  ب�رر  �صول  ال�صيديل  ال�صركة  رئي�ض  يقول 
لن�صتطيع  الكف�ية  فيه  به مب�  الفريدة اخل��صة  البيولوجي�  الث�ليدوم�يد هي فهم  اإىل  ب�لن�صبة 
فهم الأجي�ل اجلديدة من العق�قري«. ويرجع �صر هذا الكت�ص�ف اإىل اأبح�ث ق�مت به� ج�معة 
اأحد  حينذاك  يكن  اللته�ب. مل  الث�ليدوم�يد مب�ص�دات  ربطت خوا�ض  روكفلر ع�م 1991م 
تطوير هذا  واأ�صند مهمة  املغ�مرة،  قبل  ب�رر  اأن  اإل  الن�ئم،  الوح�ض  القرتاب من هذا  يرغب 
اأف�صل �صي�دلته وهو ديفيد �صتريلنغ الذي جنح بعد  اأحد  اإىل  املركب وا�صتكت�ص�فه من جديد 

مرور خم�ض �صنوات من الأبح�ث اإىل الو�صول اإىل املع�دلة الن�جحة.

جتربة  من  اأكرث  البحث  واإع�دة  الكت�ص�ف  ومتعة  الكيمي�ء  على  �صيلجني  �صركة  راهنت  لقد 
مركب�ت جديدة، ومن الوا�صح اأنه� قد ك�صبت هذا الره�ن.
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على الرغم من اأن الهريوين Heroin  يعد اأحد اأكرث الأدوية اإ�صراعً� 
 Pain واإحداثً� لالإدم�ن على املخدرات، اإل اأنه اأف�صل دواء ق�تل لالأمل
killer ُ عرف من قبل الإن�ص�ن ، لذلك اأطلق عليه هريوين يف نه�ية 
 Heroic القرن الت��صع ع�صر وذلك اإعتق�دًا منهم ب�أنه دواء بطل ونبيل
drug ، كم� اأنه يطرد الأمل ويحل حمله الراحة والهدوء. اإل اأنه �صحب 
ا�صتخدامه  اإ�ص�ءة  ب�صبب  1898م  ع�م  للبيع  طرحه  بعد  الأ�صواق  من 
اإىل  ي�صتخدم  الهريوين  ولزال  الإدم�ن.  اإحداث  على  قدرته  وثبوت 
يومن� هذا وفق �صوابط حمددة، حيث يعترب الدواء الأن�صب لتخفيف 
اآلم مر�صى ال�صرط�ن يف مراحله املتقدمة. فهل ن�صتطيع اإدانة و�صجب 
مثل هذه الأدوية ونعته� وو�صفه� ب�أنه� اأدوية �ص�رة وغري اآمنة و�صيئة 

وغري �ص�حلة لال�صتخدام ؟!

ف�أنت عندم�   ،caffeine الك�فيني  مثل  الكيمي�ئية  املواد  ذلك  ومن 

! وميكن  دواء  فعاًل جرعة  ت�أخذ  ال�ص�ي  اأو  القهوة  فنج�نً� من  ت�صرب 
اأن نتم�دى يف القول، ونقول اإنك مدمن دواء عندم� ت�صتد بك الرغبة 
لكوب من ال�ص�ي اأو لفنج�ن من القهوة طلبً� لليقظة والنتب�ه. والأطف�ل 
يتن�ولون جرع�تهم  اأنهم  الإدم�ن، حيث  لي�صوا مبن�أى من هذا  كذلك 
من م�دة الك�فيني املوجودة يف البيب�صي واحللوي�ت. ومثل هذا القول 

قد ُيعجب اأو لُ يعجب اجلمهور!

 ، Nicotine ومن ذلك ال�صج�ئر اأي�صً� لحتوائه� على م�دة النيكوتني
بل اإن بع�ض الأغذية حتتوي على اأدوية مثل اللحوم واملنتج�ت الغذائية 
عن  م�صوؤولة  اعتربت  والتي  منه�  الفوارة  وخ��صة  والأ�صربة  املجففة 
ع�لية  جرع�ت  على  احتوائه�  ب�صبب  الأطف�ل  لدى  الزائد  الن�ص�ط 
اإىل  الإن�ص�ن  ج�صم  داخل  تتحول  التي  الأمينية  الأحم��ض  بع�ض  من 

مفاهيم

عبد�لغفور �لرتك�ستاين
ق�صم الكيمي�ء ال�صيدلية - كلية 

ال�صيدلة بج�معة امللك �صعود
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ال�صموم مثل: الزرنيخ الذي ا�صتخدمت مركب�ته لقتل الديدان املعوية 
يف  البله�ر�صي�  مثل  الإن�ص�ن  ت�صيب  التي  اخللية  وحيدة  والك�ئن�ت 
بداي�ت القرن امل��صي، ومثل نب�ت الكوراري Curareال�صتوائي الذي 
 Tubocurarina تيوبوكيورارين  ي�صمى:  ق�تل  �صم  منه  ي�صتخرج 
ك�ن ي�صتخدم من قبل �صعب الأنك� يف اأمريك� اجلنوبية لت�صميم ال�صه�م 
بغر�ض ال�صيد وا�صتخدم طبيً� لإحداث الرتخ�ء الع�صلي يف العملي�ت 

اجلراحية.

مم� �صبق ن�صتنتج اأن الدواء ي�صمل كل م� 
الداء  واأن  به،  يتداوى 
ب�لبدن  يلحق  �صرر  هو 
العتدال  عن  ويخرجه 
ف�ص�د  من  يكون  وقد 
�صعف  من  اأو  الع�صو 
القوى احل�ملة له�، واأن ال�صف�ء هو م�ص�دفة الدواء للداء ودفعه. ومن 
ذلك ندرك مفهوم قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: )م� اأنزل اهلل داء اإل 
اأنزل له �صف�ء( �صحيح البخ�ري، وقوله: ) لكل داء دواء، ف�إذا اأ�صيب 

دواء الداء براأ ب�إذن اهلل( �صحيح م�صلم، وكم� ج�ء يف ال�صنة اأي�صً� 
داء  دواء، غري  له  و�صع  اإل  داء  ي�صع  ف�إن اهلل مل  تداووا عب�د اهلل   (
واحد، الهرم(، ويف رواية )علمه من علمه وجهله من جهله(. فمتى م� 
وقع املداوي على الدواء ومتى م� متت امل�ص�دفة، ح�صل الربء ولبد. 
يكن  مل  ومتى  ال�صف�ء.  يح�صل  مل  الدواء،  على  املداوي  يقع  مل  ومتى 
ق�بل  غري  البدن  ك�ن  ومتى  ينفع.  مل  الدواء،  لذلك  �ص�حلً�  الزم�ن 

ت�أثريه: مل  من  م�نع مينع  ثمة  اأو  القوة ع�جزة عن حمله،  اأو  للدواء، 
يح�صل الربء، لعدم امل�ص�دفة. ومن ذلك ندرك اأي�صً� اأن الدواء اإذا 
مل يجد يف البدن داء يحلله اأو وجد داء ل يوافقه، اأو وجد م� يوافقه 

فزادت كميته عليه اأو كيفيته، ت�صبث  ب�ل�صحة وعبث فيه�.

بني    Neurotransmitter الع�صبية  لالإ�ص�رات  ن�قلة  مواد 
مفرطة  و  �صديدة  ح�ص��صية  ح�لت  ظهور  التق�رير  وتوؤكد  الأع�ص�ب. 
للمواد الإ�ص�فية يف الأغذية مثل املواد املنكهة واحل�فظة. وميتد نط�ق 
التعريف للدواء لي�صمل بع�ض املواد التي يبدو لن� من الوهلة الأوىل اأنه� 
 ،LSD لي�صت اأدوية مثل: املورفني، و�صم الثعب�ن، والي�صرتيكينني، و
والبن�صيلني، وال�صكر، فجميعه� تتف�عل مع اجل�صم وتوؤثر فيه مم� يجعل 

تعريف الدواء منطبقً� عليه� مت�مً�ً.

قد يبدو هذا غريبً�! اإل اأنه لن يكون كذلك اإذا األقين� نظرة متفح�صة 
التداوي قد  ت�صتخدم  يف  التي  الأدوية  الدواء. لأن جميع  على مفهوم 
�صمً�  لت�صبح  الك�منة  القدرة  لديه�  يكون  قد  اأو  �صلوكً� متردي�  ت�صلك 
زع�فً� عند زي�دة اجلرعة. لذا ف�إنه من املهم جدًا التع�مل مع الأدوية 

على هذا الأ�ص��ض ووجوب حفظه� بعيدًا عن متن�ول الأطف�ل.

وهن� يرد �صوؤال ب�ملنطق العك�صي، ف�إذا ك�ن الدواء �ص�رًا يف اجلرع�ت 
الزائدة، فهل ن�صتطيع القول ب�أن ال�صموم تكون ن�فعة ومفيدة لل�صحة 
يف اجلرع�ت ال�صئيلة. واجلواب: نعم، وهذا م� مت مالحظته مع بع�ض 

نب�ت الكوراري 
Curare
ال�صتوائي
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عز�لوطن 
الأمري بدر بن عبد املح�صن

اهلل الأول وعزك ي�الوطن ث�ين 
لأهل اجلزيرة �صالم وللملك ط�عه 

حن� جنود احلر�ض للق�يد الب�ين 
رحمه   ودرعه  وكف ال�صيخ وذراعه 

مثل ال�صيوف البواتر وان جنى اجل�ين 
ي�صرب به� ارق�ب من ب�لدار طم�عه 
من ب�ن عبد العزيز و�صبحن� ب�ين 
م� ع�د نقبل ظالم الليل لو �ص�عه

يف ال�صلم ي�صهد لن� عم�ر الأوط�ين 
ويف احلرب لأرواحن� للموت بي�عه
حن� �صي�ج الوطن عن كل عدواين 

واجلي�ض والأمن �ص�ري العز و�صراعه

ملحق خاص مبناسبة اليوم الوطني التاسع والسبعون للمملكة العربية السعودية

حققت مهنة ال�صيدلة يف اململكة العربية ال�صعودية 
عددًا من القفزات النوعية يف م�صريته� كمً� وكيفً� 
نوعية  �صعيد  فعلى  امل��صية.  العقود  مدى  على 
يف  الكبري  التطور  لحظن�  ال�صيدلية  الرع�ية 
برت�صيخ  والهتم�م  للمر�صى،  املقدمة  اخلدم�ت 
التعليم  ويف  املجتمع،  يف  الدوائي  التثقيف  مفهوم 
كلي�ت  من  كبري  عدد  اإن�ص�ء  �صهدن�  ال�صيديل 
وحيدة  الأم  الكلية  بق�ء  بعد  اململكة  يف  ال�صيدلة 
املن�هج  يف  تعديل  ذلك  ووكب  طويلة،  لعقود 
اأكرب  ب�صكل  واقرتاب  التدري�ض  لأ�صلوب  وتطوير 
ال�صن�عة  يف  اأم�  العمل،  �صوق  احتي�ج�ت  من 
الدوائية فه� نحن ن�صهد بني احلني والآخر تد�صني 
م�صنع دوائي جديد، ونرى التطور امل�صتمر مل�صتوى 
بع�ض  يتوقع  الذي  الوطنية،  الدوائية  ال�صن�عة 
اخلرباء اأن ت�صد 60% من ح�جة اململكة يف غ�صون 
ال�صنوات الع�صر املقبلة، علمً� ب�أن بع�صه� اليوم بداأ 

مرحلة الت�صدير اإىل الأ�صواق املج�ورة.

وهذا الزده�ر مل يكن ليتحقق لول الدعم املتوا�صل 
يف  ممثلة  البالد  هذه  قي�دة  من  املحدود  وغري 
خ�دم احلرمني ال�صريفني و�صمو ويل عهده والن�ئب 
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وحيويته  القط�ع  هذا  اأهمية  تدرك  والتي  الث�ين، 
وبعده ال�صرتاتيجي. ف�لأمن الدوائي هو منظومة 
املتداولة  الأدوية  فع�لية  �صم�ن  ت�صمل  متك�ملة 
وتطوير  عليه�  الرق�بة  اإحك�م  خالل  من  واأم�نه� 
الدوائية  التي حتكمه�، ورع�ية ال�صن�عة  الأنظمة 
تواجهه�،  التي  ال�صعوب�ت  وتذليل  وتطويره� 
من  به�  والرقي  ال�صيدلنية  اخلدم�ت  وحت�صني 
خالل ال�صتثم�ر يف ت�أهيل الكوادر الوطنية وتطوير 

اأ�ص�ليب العمل وطرق تقدمي الرع�ية ال�صيدلية. 

�ص�حب  للجمعية  الفخري  للرئي�ض  اأن  �صك  ول 
ال�صمو امللكي الأمري فهد بن �صلط�ن بن عبدالعزيز 
كثري  حتقيق  يف  حموري  دور  تبوك  منطقة  اأمري 
ك�فة  على  ال�صيدلة  ملهنة  الوطنية  املكت�صب�ت  من 
الكبرية  التنموية  روؤيته  من  جزء  وهذا  الأ�صعدة، 
يف  جليً�  ظهرت  التي  الإداري  اأ�صلوبه  وفع�لية 
تطلع�تن�  ف�إن  الرئي�ض  هذا  ومبثل  تبوك.  منطقة 
له�  �صقف  ل  ال�صعودية  ال�صيدلية  اجلمعية  يف 
ولن تتوقف عند حد، لأن هدفن� هو الرتق�ء بهذا 
لرند  دورن�  ج�ء  وقد  الكثري،  منحن�  الذي  الوطن 

ولو جزءًا ي�صريًا من عط�ءاته الوفرية.

رئي�س �لتحرير
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احلديث عن امل��صي ذو �صجون، وتبلغ ال�صجون ذروته� عندم� يتعلق هذا 
امل��صي مبهنة الإن�ص�ن، املهنة التي يقت�ت منه� ويقوت من يعول. ولكي ل 
ت�أخذن� ال�صجون يف اأوديته�، ف�ص�أتن�ول خم�ض حمط�ت تبني لن� القفزات 

التي �صهدته� مهنة ال�صيدلة خالل خم�صني ع�مً�

فقبل خم�صني ع�مً�، وب�لتحديد ع�م 1379 هـ )1959 م(، 

وث�لث  العربية  اجلزيرة  يف  لل�صيدلة  كلية  اأول  اأن�ص�أت 
الكلية  هذه  وظلت  ب�لري��ض.  �صعود  امللك  بج�معة  كلية 
هي الوحيدة يف بالدن� حتى ع�م 1422 هـ عندم� اأن�صئت 
الكلية الث�نية يف ج�معة امللك عبدالعزيز بجدة، وتوالت 

بعد ذلك الكلي�ت يف جميع مدن اململكة، حتى اأ�صبح لدين� 
الآن ثالث ع�صرة كلية حكومية وخم�ض كلي�ت خ��صة.  

اخلطط  من  وا�صتف�دت  الوقت،  مبرور  ال�صيدلة  مهنة  تطورت  لقد 
من  ال�صيدلة  مهنة  واأ�صحت  الغ�لية،  حكومتن�  اأقرته�  التى  اخلم�صية 
ال�صعودي  ال�صيديل  واأثبت  ب�لبن�ن،  اإليه�  ُي�ص�ر  التي  ال�صحية  املهن 

كف�ءته كع�صو ف�عل �صمن الفريق ال�صحي، كم� �صهدت كلي�ت ال�صيدلة 
وم�  الع�مة.  الث�نوية  وال�ص�ب�ت من خريجي  ال�صب�ب  من  �صديدًا  اإقب�ًل 
هذه  الذي طور  الأول  الرعيل  نتيجة جهود  اإل  ليكون  الإقب�ل  هذا  ك�ن 

املهنة، فلهم من� كل �صكر وتقدير.

قبل خم�صني ع�مً� ك�ن ق�صم اخلدم�ت ال�صيدلية يف امل�صت�صفي�ت عب�رة 
عن غرفة كبرية حتوي كل الأدوية وبداخله� معمل يتم فيه حت�صري نحو 
اإدارة  ال�صيدلية  اخلدم�ت  اأ�صبحت  فقد  الآن  اأم�  الأدوية،  من   %  90
حتوي عددًا من الأق�ص�م مثل: ال�صيدلية الداخلية، وال�صيدلية 
وخمترب  وال�صموم،  الأدوية  معلوم�ت  ومركز  اخل�رجية، 
حت�صري الأدوية، وغرفة املح�ليل الوريدية، والتغذية عن 
يقدمون  الذين  ال�صي�دلة  اإىل  ب�لإ�ص�فة  الوريد،  طريق 
يف  الطبي  الفريق  �صمن  الإكلينيكية  ال�صيدلة  خدم�ت 

عن�بر املر�صى.

فعلى  جدًا،  حمدودًا  الأدوية  عدد  ك�ن  ع�مً�  خم�صني  قبل 
البن�صلني  �صوى ثالثة م�ص�دات حيوية وهي  املث�ل مل يكن هن�ك  �صبيل 
والإريرثوم�ي�صني والترتا�صيكلني، اأم� الآن فعدد امل�ص�دات احليوية يربو 
اأي  الأدوية لعالج  املت�حة من  اأن اخلي�رات  اأكرث، كم�  اأو  ال�صبعني  على 

مر�ض اأ�صبحت اأكرث.

يو�سف بن عبده ع�سريي
عميد كلية ال�صيدلة – ج�معة امللك �صعود



قبل خم�صني ع�مً�، ك�ن ال�صيديل عندم� ي�صرف �صرابً� )مثل �صراب 
 )1000  :1 برمنجينيت  بوت��صيوم  )مثل   لو�صن  اأو  مروخً�  اأو  �صدري( 
يطلب من املري�ض اأن يح�صر ق�رورة اأو علبة ف�رغة ي�صرتيه� بقر�ض اأو 
امل�صت�صفى لي�صع ال�صيديل  املتواجدين خ�رج مبنى  الب�عة  قر�صني من 
ت�صل ج�هزة  والده�ن�ت  الأ�صربة  فقد غدت  الآن  اأم�  الدواء،  فيه�  له 
ومعقمة من م�ص�نع الأدوية، وقد ل ي�صدق هذا الكالم بع�ض �صي�دلة 

هذا اجليل.

قبل خم�صني ع�مً� ك�ن يف املدينة الواحدة �صيدلية واحدة اأو �صيدليت�ن 
على الأكرث، ول تزيد بكل الأحوال عن ثالث �صيدلي�ت يف املدن الكربى. 

اأبو  حمالت  عدد  مدينة  كل  يف  ال�صيدلي�ت  عدد  جت�وز  فقد  الآن  اأم� 
ري�لني.

هذه بع�ض املق�رن�ت التي تو�صح لن� مدى القفزة التي حققته� ال�صيدلة 
يف بلدن� الغ�يل، هذا البلد الذي نفتخر ب�أنن� ننت�صب اإليه ونت�صرف ب�أن 
للنهو�ض  ورخي�ض  غ�يل  كل  ق�دته  بذل  الذي  البلد  هذا  اأبن�ءه.  نكون 
ي�صون  اأن  وتع�ىل  �صبح�نه  اهلل  اأ�ص�أل  امل�صتوي�ت.  جميع  على  بنه�صته 
بلدن� من كل �صوء ومكروه، واأن يحفظ لن� ق�دته، واأن يدمي علين� الأمن 
والن�ئب  الأمني  عهده  وويل  ال�صريفني  احلرمني  خ�دم  بقي�دة  والأم�ن 

الث�ين وكل يوم وطني واأنتم بخري.

حني اأردن� اأن ن�صتذكر اأبرز املحط�ت يف ت�ريخ كلية ال�صيدلة بج�معة 
امللك �صعود، مل جند اأكرث ات�ص�ًل بهذا الت�ريخ من اأ�صت�ذين كرميني 
هم�: فريد بن جالل املهتدي، وعبداهلل بن عبدالعزيز البدر، فكالهم� 

ع��صر البداي�ت الأوىل للكلية، و�صغل من��صب اإدارية متعددة فيه�. 

فيم� يلي اأبرز املحط�ت التي مرت به� الكلية كم� يراه� �صيف�ن�:
-  1379:  ت�أ�صي�ض الكلية ك�أول كلية لل�صيدلة ب�خلليج العربي واجلزيرة 
العربية. ك�نت �صنوات الدرا�صة اأربع �صنوات مب� فيه� ال�صنة الإعدادية. 

)عدد الطالب: 17 ط�لبً�(.
-  1383/1382: تخريج اأول دفعة من الكلية وعددهم 11 خريجً�.

اأ.د. عبد اهلل بن عبد العزيز البدر-  1388: اأ�صبحت الدرا�صة يف الكلية ملدة خم�ض �صنوات، مع ا�صتمراره� 
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ب�لنظ�م ال�صنوي.
-  بداأت الكلية يف ا�صتقب�ل الطالب املبتعثني من خ�رج اململكة للدرا�صة 

فيه�.
الف�صلي )ف�صلني درا�صيني وف�صل  ب�لنظ�م  الدرا�صة  -  1395: بداية 
عدد  بتقلي�ض  الدرا�صية  اخلطة  يف  الأول  والتغيري  اختي�ري(،  �صيفي 

ال�ص�ع�ت من 212 اإىل 198. )عدد الطالب: 276 ط�لبً�(.
-  1397: اإن�ص�ء مركز البحوث ب�لكلية، وي�صم: وحدة اأبح�ث النب�ت�ت 

الطبية، ووحدة الرق�بة الدوائية، واملخترب املركزي.
اإىل  ال�ص�ع�ت من 198  بتقلي�ض عدد  -  1398: خطة درا�صية جديدة 

175 وت�صميم برن�مج موحد للعلوم ال�صحية.
-  1399: اإ�ص�فة ق�صم ال�صيدلة الإكلينيكية اإىل اأق�ص�م الكلية، وك�نت 
اأول كلية خ�رج الولي�ت املتحدة الأمريكية ت�صتحدث هذا الق�صم، وك�نت 
اأق�ص�م الكلية قبل ذلك اأربعة: ال�صيدلني�ت، علم الأدوية )ك�ن ي�صمى 
جديدة  وحدات  واإ�ص�فة  ال�صيدلية.  الكيمي�ء  العق�قري،  الأقرب�ذين(، 
ملركز البحوث وهي: وحدة اخلدم�ت العلمية، ووحدة التعليم املتوا�صل، 

ووحدة املعلوم�ت الدوائية وال�صموم. )عدد الطالب: 350 ط�لبً�(.
-  1400: اإن�ص�ء مركز املعلوم�ت الدوائية وال�صموم بعد ف�صله عن مركز 

البحوث.
البدر عميد  الدكتور  وك�ن  الكلية،  الط�لب�ت يف  قبول  بداية   :1402  -
الكلية اآنذاك. وبداية الدرا�ص�ت العلي� ب�لكلية )م�ج�صتري(، وقد بداأت 
يف  الكلية  متنحه�  م�ج�صتري  �صه�دة  اأول  وك�نت  العق�قري،  ق�صم  يف 

الكيمي�ء ال�صيدلية ع�م 1406.
-  1405: اإن�ص�ء مركز اأبح�ث النب�ت�ت الطبية والعطرية وال�ص�مة.

-  1408: ت�أ�صي�ض اجلمعية ال�صيدلية ال�صعودية.
اإىل  الدرا�صية  اخلطة  وتعديل  الدرا�صي  اليوم  نظ�م  تطبيق   :1413   -

SPJ ع�صرة م�صتوي�ت. اإ�صدار جملة ال�صيدلة ال�صعودية
موازي  م�ص�ر  ب�عتم�د  الدرا�صية  اخلطة  يف  الث�لث  التغيري   :1428   -

.PharmD للح�صول على �صه�دة دكتور ال�صيدلة
اجل�معة  يف  كلية  ك�أول  الأيزو  �صه�دة  على  الكلية  ح�صول   :1430   -

حت�صل عليه�.

مما متيزت به �لكلية:
-  و�صول عدد من من�صوبيه� اإىل من��صب مرموقة يف ال�صلك الأك�دميي 
والقط�ع احلكومي واخل��ض: عمداء ووكالء كلي�ت �صحية، مدراء ووكالء 
ج�مع�ت، اأع�ص�ء جمل�ض ال�صورى، م�صت�ص�رين يف الوزارات وال�صرك�ت، 

مدراء عموم وروؤ�ص�ء �صرك�ت.
-  ح�صول بع�ض من�صوبيه� على جوائز تقديرية واأو�صمة تكرميية حملية 

ودولية.
-  م�ص�همة من�صوبيه� يف ت�أ�صي�ض كلي�ت ال�صيدلة الأخرى التي اأ�ص�صت 

يف خمتلف اجل�مع�ت ال�صعودية.
-  امل�ص�همة يف مراجعة الك�در الوظيفي لل�صي�دلة.

ال�صحية  وامل�صتح�صرات  الأدوية  حتليل  خالل:  من  املجتمع  خدمة    -
ال�صعودية لهيئة  والع�صبية والأغذية واملي�ه، وو�صع كثري من املوا�صف�ت 

املوا�صف�ت واملق�يي�ض.
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�إ�سر�ف: نا�سر �لبد�ح

�سل�سلة �إ�سد�ر�ت �لتثقيف �لدو�ئي
�سل�سلة ن�سر�ت  - ��ساأل �ل�سيديل

تزود �ملر�سى مبعلومات هامة حول �الأدوية على �سكل �سوؤ�ل وجو�ب
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ل�سعوبة  �لياأ�س  حد  �إىل  و�سلت  من  ومنا  م�سرينا  نعرف  نعد  مل 
مهما  �لتاأخري  لهذ�  مربرً�  �أجد  ول�ست  �لو�سع.  تعديل  على  �حل�سول 

تعددت �الأ�سباب

عندم� يتال�صى الأمل �صيئ� ف�صيئ�، و تقتل الطموح�ت يف ظل انتظ�ر 
ط�لت مدته دون اأن يكون هن�ك �صوء يف نه�ية النفق، ف�إن الأمني�ت 
الكبرية تتحطم.. جهد وتعب درا�صة و�صه�دة ع�لية تخلله� الكثري 
من ال�صعوب�ت وال�صغوط�ت، و�صنوات من العمر مت�صي �صنة بعد 
�صنة نرى فيه� حقوقن� الوظيفية تذهب اأدراج الري�ح . ولول اأملن� 
يف اإظه�ر �صوتن� و�صم�عه عرب جملتن� جملة »ال�صيديل« واجلمعية 

ال�صيدلية للمط�لبة بحقوقن� مل� كتبت هذا املق�ل. 

فمع اأنن� �صيدلني�ت نحمل  بك�لوريو�ض ال�صيدلة اإل اأن تعيينن� ك�ن 
مت�ص�وي معهم،  ب�صكل  مع�ملتن�  فني �صيديل ومتت  وظيفة   على 
اأوله� حقن� ك�صيدلني�ت  مم� اأدى اإىل �صي�ع بع�ض حقوقن� التي 
من حيث الو�صع الوظيفي وامل�دي ، والث�ين حق املري�ض الذي ل 
يفّرق يف التع�مل اأو طلب الرع�ية وال�صت�ص�رة بني ال�صيديل وفني 
اأحقيته يف احل�صول على ا�صت�ص�رة دوائية تثقيفية  ال�صيدلة مع  
ك�ملة. ول�صت بهذا اأقلل من �ص�أن زميالتن� يف املهنة،  ولكن يجب 
الذي  الطبيعي  بو�صعن�  اإل  نر�صى  ولن  اإعط�ء كل ذي حق حقه. 

يتن��صب مع ال�صه�دة التي نحمله� وهذه اأب�صط حقوقن�.

الدعم  كل  ومنحن�   ، يومً�  علين�  يبخل  مل  احلبيب  وطنن�  اإن  
ولكنن�  العلمية،  الدرج�ت  اأعلى  ونيل  تعلمين�  �صبيل  يف  والرع�ية 
مط�لبتن�  مع  �صيم�  ل  �صببه�،  اأعرف  ل  عرثة  من  اليوم  نع�ين 
امل�صتمرة  بتح�صني اأو�ص�عن�، وحتى ل اأعمم ف�إين اأعني ب�لتحديد 
الت�بعة  ال�صيدلني�ت ال�صعودي�ت ب�مل�صت�صفي�ت واملراكز ال�صحية 
لوزارة ال�صحة.  لقد �ص�عت بن� ال�صبل ومل نعد نعرف م�صرين�، 
الي�أ�ض،  حد  اإىل  وو�صلت  و�صنوات  �صنوات  عليه�  م�صى  من  ومن� 
ول�صت  عليه.   احل�صول  ال�صعوبة  من  اأ�صبح  الو�صع  حت�صني  لأن 
اأجد مربرًا لهذا الت�أخري مهم� تعددت الأ�صب�ب لدى امل�صئول عن 

و�صعن�.

اأعرفهن حق املعرفة يعملن  اإنني اأحتدث عن نف�صي وزميالت يل 
املنتزه،  يف  الري��ض:  مدينة  ب�أحي�ء  متعددة  �صحية  مراكز  يف 
واملربع، والفوطة، واجلن�درية، والرحم�نية، واملحمدية، وال�صعبة. 
ج�ء  وعندم�  �صنتني،  من  لأكرث  التعيني  ب�نتظ�ر  بع�صهن  بقيت 
التعيني ُطلب منهن التعهد بعدم املط�لبة بتح�صني و�صعهن والقبول 
امل�صئولني ير�صون عنه،  اأظن  اإجح�ف ل  املت�حة. وهذا  ب�لوظيفة 
ل �صيم� اأن زميالتن� الطبيب�ت ل يع�نني منه، مع اأنهن اأكرث عددًا 

واأعلى راتبً�!!

مها بنت عبد�هلل �لعنزي
وزارة ال�صحة
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)جادو( �جلو�د بعلمه و�أخالقه

حو�ر: خالد �مل�سبحي

�الأ�ستاذ �لدكتور �أحمد جادو من �لرو�د �الأو�ئل ملهنة �ل�سيدلة، و�إ�سافة حلبه و�إخال�سه للتخ�س�س �لذي در�سه؛ فاإنك ال جتد لديه 
حتيزً� �إال �إىل م�سلحة �ملهنة، فقد �سرح بتجرد خالل حديثنا معه باأن �إ�سافة �ل�سيدلة �الإكلينيكية �إىل برنامج �لبكالوريو�س 

كانت �أهم حمطة يف م�سرية �ملهنة. 
و�لدكتور جادو جو�د بعلمه، وقريب �إىل طالبه، وحري�س على �إفادتهم. وقد �أ�سهم يف و�سع وحتديث �أنظمة ت�سجيل �الأدوية 
ل�سركة  �إد�رته  خالل  �لوطنية  �ل�سناعة  لبنات  �إحدى  تثبيت  يف  دور  له  كان  كما  فيها،  م�ست�سارً�  عمله  �إبان  بالوز�رة  وحتليلها 
�جلزيرة لل�سناعات �لدو�ئية. وال يز�ل �لدكتور جادو متوهجًا بعطائه، فهو ينقل �إليك �ل�سعور بالن�ساط و�حليوية حني تتحدث 

�إليه، ولذلك �آثرنا �أن نقابله يف �ملكان �ملف�سل لديه: نادي �لفرو�سية بالريا�س، فاإليكم ما د�ر بيننا من حو�ر.

كنت من خريجي �أول دفعة للكلية. ماذ� تتذكر عن تلك �لفرتة 
ومن ز�ملكم فيها؟ وهل ال ز�ل بينكم تو��سل؟

 )1959( هـ   1379 ع�م  للدرا�صة  اأبوابه�  ال�صيدلة  كلية  فتحت 
وقد  ح�ليً�(،  الإدارية  )العلوم  التج�رة  كلية  افتت�ح  مع  ب�لتزامن 
�صبقه� افتت�ح كليتي العلوم )1378( والآداب )1377هـ(.  ك�ن عدد 
امللتحقني ب�لكلية اآنذاك حوايل اثن� ع�صر ط�لب� اأذكر منهم الزمالء:  
د.اإبراهيم ال�صويغ ، د.فريد املهتدى ، حممد ب��صيخ ، جميل عثم�ن 
، اإح�ص�ن جوهري ، اأحمد اأبو ال�صعود ومن توف�هم اهلل د. �ص�دق طه 
، �صعيد بن عمران ، ظ�فر كن�نة ، وفوزي اجلوهري.  وقد كن� ن�صكن 
مع زمالء من كلي�ت اأخرى يف م�ص�كن من��صبة وفرته� لن� اجل�معة، 
وك�نت احلي�ة ب�صيطة وعالقتن� مع بع�صن� البع�ض ك�لع�ئلة الواحدة.  

وطبعً� ل زال بيني وبني معظم الزمالء توا�صل م�صتمر.

هناك  كانت  �أنه  مع  �الأكادميي  �لعمل  �لتخرج  بعد  �خرتت 
كان  فهل  �لفرتة،  تلك  يف  تخرجكم  بعد  �لفر�س  من  �لعديد 

لذلك �أ�سباب معينة؟
تخرجت من الكلية ع�م 1383هـ، وقد ك�ن عدد ال�صي�دلة ال�صعوديني 
يف اململكة قلياًل جدًا رغم اأن مهنة ال�صيدلة هي اأحد الرك�ئز اله�مة 
العديد من فر�ض  ال�صحية، وفعال ك�ن هن�ك  الرع�ية  يف منظومة 
العمل يف اأكرث من جهة اإل اأنني اجتزت امتح�ن القبول وت�أهلت للعمل 
كمعيد ملدة ع�م والبتع�ث اإىل الولي�ت املتحدة للدرا�ص�ت العلي�. وقد 
راأيت اأن هذا الطريق هو الأن�صب حيث اأن امل�ص�همة �صتكون كبرية يف 
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ال�صرتاك مع زمالئي يف تخريج �صي�دلة �صعوديني اأكف�ء خلدمة الوطن 
واملواطن.

وهل كان هناك �سبب خا�س ور�ء در��ستك �لبكالوريو�س مرة �أخرى 
بعد �بتعاثك �إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية؟

ك�نت مدة الدرا�صة للح�صول على بك�لوريو�ض ال�صيدلة يف اململكة اأربع 
اللتح�ق  �صنوات، وعند  املتحدة فك�نت خم�ض  الولي�ت  اأم� يف  �صنوات 
يف  اأدر�صه�  مل  التي  املواد  درا�صة  ا�صتكم�ل  مني  طلب  اأريزون�  بج�معة 
الري��ض ك�صرط لاللتح�ق ب�لدرا�ص�ت العلي� وقد ا�صتغرق ذلك مني �صنة 
بعده�  والتحقت  ال�صيدلة  يف  بك�لوريو�ض  على  بعده�  ح�صلت  درا�صية 

ب�لدرا�ص�ت العلي�.

�أ�ساليب �لتدري�س
يرى بع�س �لطالب �أن �لكيمياء مادة نظرية بالدرجة �الأوىل، و�أنه 
لي�س لها �رتباط مبا�سر بعلوم �ل�سيدلة، فما هو ر�أيكم؟ وهل بد�أ 
�أتى الحقًا  �أنه  �أم  بالكلية  �لدر��سة  �أثناء  �لتخ�س�س  لهذ�  حبكم 

بعد �البتعاث؟
ب�لعك�ض، الكيمي�ء هي علم مي�ض الن��ض ب�صكل مب��صر، ف�إنت�ج املركب�ت 
الكيمي�ئية التي له� �صتى ال�صتخدام�ت يف حي�تن� ن�جتة عن تف�عالت 
كيمي�ئية، وجل الأدوية م� هي اإل مركب�ت كيمي�ئية يجب معرفة طرق 
حت�صريه� ودرا�صة خوا�صه� وتف�عالته� حتى ميكن ا�صتخدامه� كدواء.  
وقد اأعجبت اأثن�ء الدرا�صة مب�دة الكيمي�ء الع�صوية لأنه� تعطي اآف�قً� ل 

متن�هية يف ابتن�ء العديد من املركب�ت ال�صيدلنية اجلديدة.

وماذ� عن �أ�ساليب �لتدري�س �لتي �تبعتها بعد عودتك من �أمريكا؟
اأ�صلوب التعليم يف الولي�ت املتحدة ك�ن خمتلفً� بع�ض ال�صيء عن الدول 
الأخرى، لذلك ل اأن�صى ا�صتغراب الطالب لأ�صلوب الختب�رات ال�صريعة 

Quiz الذي بداأت به يف اأول خم�ض دق�ئق من كل حم��صرة ب�صوؤال واحد 

حول املح��صرة ال�ص�بقة، بغر�ض حثهم على املت�بعة واملراجعة اأوًل ب�أول، 
كم� ل اأن�صى ا�صتغراب بع�ض زمالئي الأ�ص�تذة من كوين اأ�صحح الختب�ر 
الكت�ب املفتوح  اأ�صلوب اختب�ر  اإىل الطالب. كم� طبقت  واأعيد الأوراق 
ا�صتخراج  على  الط�لب  قدرة  يقي�ض  وهو   Open-book exam
املعلومة �صمن اإط�ر زمني حمدد، وك�ن هذا اأي�صً� مث�ر ا�صتغراب. وكنت 

دائمً� اأحر�ض على تنويع اأ�ص�ليب ال�صرح والمتح�ن�ت. 

متيزت خالل تدري�سك بالتعامل �الأبوي مع �لطالب �لذي يعتمد 
على �الإخال�س يف �لعطاء و�حلر�س على �إفادة �لطالب وتعليمهم. 

هل تاأثرت يف ذلك باأحد �أ�ساتذتك؟
الأ�صت�ذ  اأبرزهم  ومن  در�صوين،  ممن  �صخ�صي�ت  بعدة  ت�أثرت  نعم 
حممد الغمراوي الذي ك�ن –رحمه اهلل – ع�مل� يف الدين واللغة العربية 
ب�لإ�ص�فة اإىل الكيمي�ء الع�صوية ، وقد ك�ن يف علمه وتوا�صعه ورع�يته 

لن� اأروع مثل يحتذى به.

منحهم  الطالب  مع  التع�مل  يف  نظري  وجهة  من  املهمة  الأ�صي�ء  ومن 

ب�صبب  امتح�ن  لغي�به عن  اأحدهم  يعتذر  الثقة، فقد كنت مثاًل عندم� 
له  واأعيد  عذره  بنف�صه  يكتب  اأن  منه  اأطلب  كنت  اإرادته،  عن  خ�رج 
موقف  ب�صبب  الكلية  من  حّولت  ابنتي  اأن  املف�رق�ت  ومن  المتح�ن. 
مم�ثل حيث اأخط�أت يف نقل موعد المتح�ن فف�ته� ح�صوره، ومل يتفهم 

ع�صو هيئة التدري�ض �صبب غي�به� رغم �صرحي ذلك له �صخ�صيً�.

وم�ساركة  �لعملية  �لدرو�س  ح�سور  على  حر�سك  �ملالحظ  من 
�لطالب، حتى �إنك نادرً� ما تتخلف عنها على عك�س بع�س �الأ�ساتذة 

�لذي ال يكادون يح�سرون �أي معمل. فما هو �سبب ذلك؟
األقي  فكيف  وعملي  نظري  �صقني:  له�  الدرا�صية  املقررات  من  كثري 
مع  متواجدًا  اأكون  ل  عمليً�  ذلك  تطبيق  وعند  النظرية  املح��صرات 
التدري�ض  هيئة  ع�صو  تواجد  اأن  اإىل  ب�لإ�ص�فة  املخترب؟   يف  طالبي 
الروابط  يوثق  مم�  طالبه  مع  قرب  عن  الحتك�ك  له  يتيح  املخترب  يف 

بينهم.

خارج �الأكادمييا
للمخترب  ومديرًا  ال�صحة  بوزارة  م�صت�ص�رًا  �صنوات  خلم�ض  عملت 
اأن  لك  فهل  ومهمة،  ت�أ�صي�صية  ك�نت  الفرتة  تلك  اأن  واأعتقد  املركزي، 
ل  الوزارة،  يف  كم�صت�ص�رين  ال�صي�دلة  دور  لن�  وتو�صح  عنه�  حتدثن� 
�صيم� اأن هن�ك عددًا من الأ�ص�تذة الذين �صغلوا هذا املن�صب يف خمتلف 

احلقب الوزارية.
لت�صجيل  حديث  نظ�م  ال�صحة  وزارة  لدى  يكن  مل  هـ   1397 ع�م  قبل 

كيف الأ�ستاذ �أن يلقي �ملحا�سر�ت �لنظرية وال 
يح�سر مع طالبه يف �ملخترب

�أهم حمطة مرت بها �ملهنة هي �إ�سافة
 �ل�سيدلة �الإكلينيكية للبكالوريو�س
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لبد  اأنه  الوزارة  وجدت  وقد  وت�صعريه�،  ال�صيدلنية  امل�صتح�صرات 
مع  ومت��صيً�  حديث  منظور  �صمن  اجل�نب  هذا  تطوير  يف  البدء  من 
اأنظمة الوزارة.  وقد �صكلت جلنة لهذا الغر�ض كنت اأحد  تطوير ب�قي 
اأع�ص�ئه�، حيث عكفت على و�صع اللوائح املنظمة لت�صجيل امل�صتح�صرات 

ال�صيدلنية ب�أ�ص�ض علمية ومع�يري ع�ملية.

وبف�صل من اهلل اأ�صبح نظ�م ت�صجيل الأدوية يف اململكة منوذجً� يحتذى 
الأدوية  �صرك�ت  جميع  ت�صجيل  اإع�دة  مت  وقد  املج�ورة،  الدول  يف  به 
اأدويته� وت�صعريه�. واأ�صبحت  اإع�دة ت�صجيل  الع�ملة يف اململكة وكذلك 
اململكة مث�ر اإعج�ب واهتم�م ال�صرك�ت الع�ملية مل� له� من ثقل وت�أثري يف 

املنطقة ولكون عملية الت�صجيل ك�نت ق�ئمة على اأ�ص�ض علمية متقدمة.

وهل هناك بع�س �ملو�قف و�لقر�ر�ت �لتي ال تز�ل عالقة بذ�كرتك 
من تلك �لفرتة؟

وهو   - ال�صويغ  اإبراهيم  والدكتور  اأنني  اأتذكره�  التي  الأ�صي�ء  من 
ر�صميً�  اقرتاحً�  رفعن�  عزيز-  و�صديق  و�صكن  درا�صة  زميل  ب�ملن��صبة 
ب�صحة  يتعلق  م�  لكل  وامل�صئولي�ت  ال�صالحي�ت  بجمع  ال�صحة  لوزير 
وغريه�  التجميل  وم�صتح�صرات  املعب�أة  واملي�ه  الأغذية  مثل  الإن�ص�ن 
بتوحيد  ع�مة  ف�ئدة  فيه  �صيكون  ذلك  لأن  واحدة،  مظلة  حتت  لتكون 
اجلهة امل�صئولة ومنع التداخل بني ال�صالحي�ت اأو املن�طق ال�صب�بية التي 
ميكن للمتالعبني الدخول منه�. والغريب اأن بع�ض امل�صئولني يف وزارة 
التج�رة اآنذاك ظنوا اأن يف هذا القرتاح من�ف�صة لهم على ال�صالحي�ت 

املن�طة بهم، وعملوا على ا�صت�صدار قرارات تعرقل ذلك.

ومم� اأتذكر اأنه اإب�ن اإدارتي للمخترب املركزي زارين م�صئول من وزارة 
 ، FDA التج�رة ب�صحبة م�صئول من اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية
لال�صتف�ص�ر عن الطرق التي نتبعه� يف حتليل الأدوية، وقد اأف�د م�صئول ال 
FDA ب�أنه �صيقرتح على وزارة  التج�رة اأن تقوم بتحليل امل�صتح�صرات 
ال�صيدلنية بطريقة  TLC ف��صتغربت منه  ذلك، وقلت له اإن التحليل 
اإل على وجود امل�دة الفع�لة  بهذه الطريقة يعترب مبدئي� فقط ول يدل 

دون اإ�ص�رة لرتكيزه� وللمواد املتحللة واملتك�صرة.

من ج�نب اآخر، قمت اأي�صً� ب�مل�ص�همة يف ت�أ�صي�ض اأحد م�ص�نع الأدوية 
ب�ململكة  الدوائية  لل�صن�عة  املتطلب�ت  اأهم  ليتك حتدثن� عن  الوطنية. 
وال�صعوب�ت التي واجهته� �صخ�صيً� يف بداي�ت ت�أ�صي�ض م�صنع اجلزيرة 

لل�صن�ع�ت الدوائية.
�صن�ع�ت  لإق�مة  اخل��ض  القط�ع  اململكة  يف  التنمية  خطط  �صجعت 
حملية تعتمد على توفر املواد الأولية الالزمة، وقد ك�نت لدي طموح�ت 
من  عدد  مع  الفكرة  ون�ق�صت  اململكة  يف  دوائية  �صن�عة  لإن�ص�ء  كبرية 
املهتمني، وتقدمن� فعال للجه�ت املعنية وح�صلن� على ترخي�ض مبدئي 
العوائق حيث طلب من�  لإق�مة م�صنع دوائي. ولكن ك�نت هن�ك بع�ض 

التن�صيق مع ال�صركة ال�صعودية لل�صن�ع�ت الدوائية التي ك�ن م�صنعه� 
امل�صئولني  من  عدد  اإدارته�  جمل�ض  يف  وك�ن  اآنذاك  الإن�ص�ء  حديث 
احلكوميني من الوزارات املعنية، وك�ن هن�ك بطبيعة احل�ل نق��ض حول 
النه�ية  قررن� يف  وقد  �صينتجونه�،  والتي  �صننتجه�  التي  امل�صتح�صرات 

الرتيث يف بدء امل�صروع اإىل الوقت املن��صب.

عينت  للم�صروع،  النه�ئية  املراحل  على  الإ�صراف  اإىل  و�صلن�  وعندم� 
مديرًا ع�مً� ل�صركة اجلزيرة لل�صن�ع�ت الدوائية بغر�ض مت�بعة ذلك، 
يف  البدء  ثم  ال�صحة  وزارة  من  الالزمة  الرتاخي�ض  على  واحل�صول 
والإت�حة  والثب�تية  التحليلية  الدرا�ص�ت  واإجراء  التجريبي  الإنت�ج 
ذلك  ويلي  امل�صتح�صرات  ت�صجيل  ثم  الت�صجيل  ملف�ت  واإعداد  احليوية 
الإنت�ج الفعلي والت�صويق.  ول �صك اأنه ك�ن لع�مل اخلربة لل�صريك الفني، 
اأكرب الأثر يف جن�ح امل�صروع وعدم تعرثه  وهو �صركة احلكمة الأردنية، 
مل� متتلكه من خربة وا�صعة يف هذا املج�ل، خ��صة واأن لديه� م�ص�نع يف 
اأوروب� والولي�ت املتحدة. لذلك فلم جند �صعوبة فنية يف امل�صروع، واإمن� 

ك�نت ال�صعوب�ت تتعلق ببع�ض الإجراءات البريوقراطية الطويلة.

ظن بع�س موظفي وز�رة �لتجارة �أننا يف
 مناف�سة معهم الأخذ �ل�سالحيات
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و�الآن بعد �أن مار�ست �لعمل �لتجاري �خلا�س، كيف وجدته وما هي 
�أبرز حتدياته؟

اأي عمل جت�ري له حتدي�ته، فرغم وجود العديد من الفر�ض يف جم�ل 
ال�صيدلة، اإل اأن هن�ك اإيج�بي�ت و�صلبي�ت لبد من معرفته� والوقوف 
اأبرز التحدي�ت يف راأيي هو عمل درا�ص�ت  عليه� قبل خو�ض التجربة.  
اجلدوى القت�ص�دية املعتمدة على اأ�صول متع�رف عليه�، ب�لإ�ص�فة اإىل 
اخلربة ال�صخ�صية والتق�صي عن الأمور التي اإم� اأن توؤدي ب�مل�صروع اإىل 
النج�ح اأو الف�صل. حيث اإن ال�صوق كم� هو معروف مليء ب�خلف�ي� التي 
ل يعرفه� اإل املطلعون عليه عن قرب، كم� اأن هن�ك نوعي�ت من الن��ض 
قد ل تتمتع ب�أخالقي�ت ع�لية يف مم�ر�صة العمل، مم� يحتم احلذر يف 

التع�مل معه�. 

�حلياة  خو�س  بدوؤو�  �لذين  �جلدد  �ل�سيادلة  تن�سح  ومباذ� 
�لعملية؟

اجل�د  ب�لعمل  التخرج  حديثي  ال�صي�دلة  واأبن�ئي  اإخواين  اأن�صح 
ويف  جم�لهم  يف  املعلوم�ت  اأحدث  على  مطلعني  يكونوا  واأن  والدءوب، 

املج�ل ال�صحي ب�صفة ع�مة حتى يواكبوا التطور.

�إجناز�ت و�هتمامات
هل لك �أن تذكر لنا �أبرز �ملحطات �لتي مرت بها �ملهنة يف �ململكة 
من وجهة نظرك �سو�ء على �سعيد �لتعليم �الأكادميي و �ل�سناعة 

�لدو�ئية و�ملمار�سة �ل�سيدلية.
على ال�صعيد الأك�دميي اأعتقد اأن اأهم حمطة مرت به� املهنة هو اإ�ص�فة 
ال�صيدلة الإكلينيكية كجزء ه�م من برن�مج البك�لوريو�ض.  وقد ك�نت 
الأو�صط،  ال�صرق  م�صتوى  على  ال�ص�بقة  هذه  يف  رائدة  ال�صيدلة  كلية 
واأ�صبح ال�صي�دلة بف�صل هذا الربن�مج مي�ر�صون مه�مهم يف امل�صت�صفي�ت 
بوجه خ��ض مبنتهى القتدار والكف�ءة واأ�صبحت احل�جة م��صة لهم يف 
يكن  مل  القرار  وهذا  املتقدمة.  الأبح�ث  ومراكز  حديث  م�صت�صفى  اأي 
اإقراره �صهاًل، وتطلب الكثري من العمل والإقن�ع لالأق�ص�م واإع�دة جدولة 
م�  بكل  امل�صروع  لهذا  داعمً�  كنت  وقد  الدرا�صية،  وال�ص�ع�ت  املقررات 

اأوتيت من قوة لأين كنت اأرى اأن فيه م�صلحة ع�مة للوطن.

كنت ع�سوً� مبجل�س �لكلية لفرتة طويلة، وعا�سرت �أهم �لقر�ر�ت 
خالل  قر�ر�ت  ثالثة  �أبرز  عن  حتثنا  �أن  لك  فهل  به،  مرت  �لتي 

ع�سويتك باملجل�س؟
اأبرز القرارات التي اتخذه� جمل�ض الكلية – يف راأيي – هي كم� اأ�صلفت 
اإقرار ق�صم ال�صيدلة الإكلينيكية، والقرار ببدء برامج الدرا�ص�ت العلي�، 

كم� اأن من القرارات اله�مة اإن�ص�ء اجلمعية ال�صيدلية ال�صعودية.

ذكرت �أن �بنتك توجهت فعاًل لدر��سة �ل�سيدلة، فماذ� عن �بنك؟
نعم اأن� وجهت ابنتي لدرا�صة ال�صيدلة، لأين اأرى اأنه� من اأف�صل املج�لت 
من حيث التخ�ص�ض والعمل للبن�ت خ�صو�صً�، وقد در�صت ب�لفعل ال�صنة 
الطبية  التغذية  لدرا�صة  تتوجه  اأن  ذلك  بعد  ف�صلت  اأنه�  اإل  الإعدادية 
يف  اأخ�ص�ئية  الآن  وهي  التطبيقية،  الطبية  العلوم  كلية  من  وتخرجت 

هذا املج�ل. اأم� ابني فقد التحق بكلية الهند�صة وتخ�ص�ض يف الهند�صة 
ال�صن�عية لقتن�عه بهذا املج�ل، وهو يزاول عمله فيه بكل ارتي�ح.

�لكلية  يف  �لدر��سة  خالل  مبكرة  ريا�سية  �هتمامات  لك  �أن  يبدو 
وبعد عودتك ع�سوً� لهيئة �لتدري�س، ماذ� بقي من هذه �الهتمامات 

�ليوم؟
كنت ول زلت اأعتقد ب�أن مم�ر�صة الري��صة ب�نتظ�م يجب اأن يكون جزءًا 
من برن�مج اأي فرد مل� لذلك من مردود ايج�بي على ال�صحة.  وقد عملت 
رائدًا للجنة الري��صية ب�لكلية وحر�صت – اآنذاك – على تنفيذ برن�مج 
للطالب  اآخر  وبرن�مج  وموظفني،  تدري�ض  هيئة  اأع�ص�ء  من  للع�ملني 
الري��صة  اأم�ر�ض  نفو�ض اجلميع. ول زلت  الطيب يف  الأثر  له  مم� ك�ن 

ب�نتظ�م، وخ��صة التن�ض الأر�صي يف ن�دي الفرو�صية ب�لري��ض.

�أوقات  يف  مز�ولتها  على  حتر�س  معينة  هو�يات  هناك  وهل 
فر�غك؟

اأحر�ض دومً� على القراءة والطالع ومعرفة اجلديد يف �صتى العلوم.

تاأثرت باأ�ستاذي �لغمر�وي يف علمه 
وتو��سعه ورعايته للطالب
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�ملعلومات �ل�سخ�سية:
-  ت�ريخ امليالد: 1360هـ.

-  احل�لة الجتم�عية: متزوج ولديه ابن وبنت.

�ملوؤهالت �لعلمية:
 – الري��ض   – �صعود  امللك  ج�معة   – ال�صيدلة  بك�لوريو�ض    -

1383هـ.
الولي�ت   – تو�ص�ن   - اأريزون�  ج�معة   – ال�صيدلة  بك�لوريو�ض    -

املتحدة الأمريكية – 1965م.
 – تو�ص�ن   - اأريزون�  ج�معة   - الدوائية  الكيمي�ء  يف  دكتوراه    -

الولي�ت املتحدة الأمريكية – ين�ير 1971م.

�خلرب�ت �لعملية:
اأ�صت�ذ  )1398هـ(،  م�ص�رك  اأ�صت�ذ  )1391هـ(،  م�ص�عد  اأ�صت�ذ    -

كر�صي )1401هـ(.
-  وكيل كلية ال�صيدلة – ج�معة امللك �صعود 1393- 1395هـ.

لفرتتني  �صعود  امللك  – ج�معة  ال�صيدلية  الكيمي�ء  ق�صم  رئي�ض    -
)1396-1398هـ( و )1400-1404هـ(.

-  م�صت�ص�ر غري متفرغ وع�صو جلنة ت�صجيل الأدوية بوزارة ال�صحة 
1398-1403هـ.

-  م�صت�ص�ر غري متفرغ ب�ملركز العربي للدرا�ص�ت الأمنية والتدريب 
-1403 ح�ليً�(  الأمنية  للعلوم  العربية  ن�يف  )ج�معة  ب�لري��ض 

1408هـ.
-  م�صت�ص�ر متفرغ ومدير املخترب املركزي لتحليل الأدوية والأغذية 

بوزارة ال�صحة 1407-1411هـ.
-  مدير ع�م �صركة اجلزيرة لل�صن�ع�ت الدوائية 1998- 2003.
-  املوؤ�ص�ض واملدير الع�م ملوؤ�ص�صة ج�دو الطبية 2003- حتى الآن.

�لع�سويات و�ملجال�س:
-  ع�صو اجلمعية ال�صيدلية ال�صعودية.

.APhA ع�صو اجلمعية ال�صيدلية الأمريكية  -
.ACS ع�صو اجلمعية الكيمي�ئية الأمريكية  -

-  ع�صو جمعية الطب النووي ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية.
.FIP ع�صو الحت�د الع�ملي لل�صيدلة  -

 
�جلو�ئز �لتقديرية:

-  ميدالية ال�صتحق�ق من الدرجة الأوىل من جاللة امللك خ�لد بن 
عبدالعزيز – 1402هـ.

�لبحوث و�لدر��سات:
ن�صر له اأكرث من 40 بحثً� يف جم�لت ال�صيدلة والطب ال�صرعي يف 

العديد من املجالت العلمية الع�ملية.

�مل�ساهمات و�مل�ساركات:
له العديد من امل�ص�هم�ت وامل�ص�رك�ت يف املج�لت التعليمية وال�صحية 

والإدارية والفنية، ومنه�:
– ج�معة  املركزي  ال�صيدلة  كلية  ملخترب  املوؤ�ص�صة  اللجنة  -  ع�صو 

امللك �صعود.
-  ع�صو جمل�ض كلية ال�صيدلة بج�معة امللك �صعود 1392-1407هـ.

-  ع�صو جلنة التع�قد مع اأع�ص�ء هيئة التدري�ض من خ�رج اململكة – 
ج�معة امللك �صعود.

-  ع�صو جمل�ض ج�معة امللك �صعود 1978-1976.
-  ع�صو مفو�ض من وزارة ال�صحة للتب�حث مع اإدارة الغذاء والدواء 

الأمريكية حول �صئون الرق�بة والتحليل الدوائي 1991-1986.
 

�أحمد بن �إ�سماعيل جادو
يف �سطور
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حتقيق: خالد �ل�سايع
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املتخ�ص�صني يعرفون زيف هذه املقولة لأن النب�ت�ت الع�صبية مليئة مبواد 
كيمي�ئية تتف�وت من ن�حية الفع�لية وال�صمية، ومن املالحظ –كم� يقول 
اأن  املخترب  يتم حتليله� يف  التي  العين�ت  الع�صب�ن- من خالل  الدكتور 
مفعوًل  لتعطي  اإليه�  الأدوية  بع�ض  ب�إ�ص�فة  غ�صه�  يتم  اخللط�ت  اأغلب 
قويً� يجعل املري�ض يعتقد بجودة تلك الرتكيبة، كم� يحتوي بع�صه� على 

مواد �ص�مة نتيجة �صوء الت�صنيع اأو �صوء التخزين.

ومن القوا�صم امل�صرتكة للخلط�ت التي ي�صرفه� بع�ض مم�ر�صي الطب 
ال�صعبي اأنه� جمهولة الرتكيب واأن له� ادع�ءات طبية كبرية، ويف ذلك 
ا�صتغالل للمري�ض م�ديً� ونف�صيً� فهو ل يعرف مكون�ت تلك اخللطة التي 
تربر اأ�صع�ره� املرتفعة ويجد اأن بع�صه� يّدعي مع�جلة جميع الأمرا�ض 
والفريو�ص�ت  الكبد  واأمرا�ض  وال�صكري،  ال�صرط�ن،  مثل:  ا�صتثن�ء  بال 
اخللط�ت  تلك  اأغلب  اأن  النتب�ه  يلفت  الكلوي. ومم�  والف�صل  الوب�ئية، 
واحد  نوع  من  هي  والكلى  والكبد  ال�صرط�ن  اأمرا�ض  عالج  تدعي  التي 
للتمويه  الإ�ص�فية  الأع�ص�ب  بع�ض  ي�صيفون  قد  املّدعني  هوؤلء  اأن  اإل 
اأن  يالحظ  كم�  بع�صه�،  عن  تختلف  اأنه�  يظن  بحيث  املري�ض  على 
اأغلب املع�جلني ل يحملون اأي موؤهل علمي يف جم�ل الطب البديل وان 
مم�ر�صتهم ل تخ�صع لأخالقي�ت العالج واخللفية العلمية لالأمرا�ض اأو 
الأدوية، واإمن� قد تعتمد يف اأح�صن الأحوال على بع�ض الكتب القدمية يف 

�ل�سابقة  �حل�سار�ت  جميع  عرفتها  قدمية  مهنة  �لعطارة 
وطورتها على مر �لع�سور، بدءً� باحل�سارة �لفرعونية مرورً� 
�لتي  �الإ�سالمية  باحل�سارة  و�نتهاء  و�ل�سينية  باالإغريقية  
�ملتناقل  �الإرث  هذ�  خالل  ومن  نوعية.  نقلة  فيها  حققت 
�لتي  و�الخرت�عات  �الكت�سافات  من  كثريً�  �لب�سرية  عرفت 
تنعم بها يف �لع�سر �حلديث، �إال �أنه رغم هذ� �لتطور �لكبري 
فاإن �لتد�وي باالأع�ساب ال يز�ل قناعة ر��سخة لدى كثري من 
�ملر�سى �سو�ء يف جمتمعنا �ملحلي �أو �ملجتمعات �الأخرى. وقد 
�لعطارين  و�نح�سار  �ملجال  هذ�  يف  علميًا  �ملخت�سني  قلة  �أدت 
�لقدماء ممن يتمتعون باخلربة و�لتجربة �إىل �أن يتجر�أ بع�س 
�ملدعني بغري علم على ممار�سته جالبني �لكثري من �ملمار�سات 
�خلاطئة و�لغ�س و�لتدلي�س �إىل حمالت يدعون �أنها للعطارة. 
»�ل�سيديل« فتحت هذ� �مللف، و��ستطلعت �آر�ء بع�س �خلرب�ء 

و�ملخت�سني فاإليكم ما وجدنا.

تتمحور الأ�صب�ب التي اأدت اإىل انحراف مم�ر�صة العط�رة عن م�ص�ره� 
يف حمورين رئي�صيني هم�: اجت�ه املم�ر�صني املخت�صني اإىل الطب احلديث 
تطبيق�ته،  وتطوير  الإع�ص�ب  طب  يف  العلمي  الإرث  يف  البحث  واإهم�ل 
لهم  الذين مل يجدوا من ميالأ  املجتمع  اأطي�ف  بع�ض  لدى  الوعي  وقلة 
هذا الفراغ من املخت�صني فلج�أوا اإىل اأن��ض يدعون املع�جلة بغري علم 
ول هّم لهم �صوى الربح امل�دي ولو على ح�ص�ب �صحة املر�صى. وقد اأدى 
هذا النحراف اإىل ظهور خلط�ت دون هوية اأدت اإىل م�ص�عف�ت خطرية 

ت�صل يف بع�ض الأحي�ن اإىل ف�صل بع�ض الأع�ص�ء اأو الوف�ة.

�أخطار متنوعة
تنتج عن تلك اخللط�ت اأخط�ر متعددة بح�صب الدكتور ري��ض الع�صب�ن 
من  اأن  يوؤكد  الذي  والأغذية،  الأدوية  لتحليل  املركزي  املخترب  مدير 
اأنهم  ب�ص�عتهم هو  ال�صعبي  الطب  به� مّدعو  يرّوج  التي  الدع�وى  اأكرث 
ج�نبية  اأ�صرار  اأي  له�  لي�ض  خلط�تهم  يف  طبيعية  مواد  ي�صتخدمون 
اأن  مع  اجل�نبية،  الأعرا�ض  فيه�  تكرث  التي  احلديثة  الأدوية  بخالف 

حجر �ل�سعادة يدعى �أنه خمدر مو�سعي
  نت�ئج الفح�ض:

الر�ص��ض  على  يحتوي  وكذلك  الف�صة  نرتات  م�دة  على  العينة  احتواء 
بكمي�ت اعلى من احلدود امل�صموح به�. 
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الطب ال�صعبي اأو م� يتم تن�قله من بع�ض املم�ر�صني.

وقد حتركت بع�ض اجله�ت احلكومية للحد من هذه الظ�هرة والرق�بة 
رئي�ض جلنة  امل�صبحي  ال�صيديل خ�لد  يقول  الق�ئمة كم�  على املحالت 
العط�رة والأدوية البيطرية يف ق�صم الرخ�ض الطبية ب�ل�صوؤون ال�صحية 

ب�لري��ض، حيث يذكر اأنه مت ت�صكيل جلنة من اأربع جه�ت حكومية هي 
وزارات ال�صحة والتج�رة وال�صوؤون البلدية والقروية اإ�ص�فة اإىل الهيئة 
حمالت  على  ب�لتفتي�ض  تقوم  اللجنة  هذه  واأن  والدواء،  للغذاء  الع�مة 
اأي منتج له ادع�ء طبي حتى واإن ك�ن م�صجاًل بوزارة  العط�رة و�صحب 
اإل عن طريق  اأن ل يتم بيعه�  ال�صحة لأن هذه امل�صتح�صرات يفرت�ض 

ال�صيدلي�ت.

وعن نوعية امل�صبوط�ت التي وجدته� اللجنة، يقول ال�صيديل امل�صبحي 
خلط�ت  اأو  الب�صرة،  تبيي�ض  مثل  جتميلية  ادع�ءات  له�  اأغلبه�  اإن 
اأن  للتخ�صي�ض والت�صمني، وبع�صه� ّيدعي عالج الظهر واملف��صل، ويرى 

اأغلب امل�صتهدفني من هذه اخللط�ت هم الن�ص�ء وكب�ر ال�صن.

و�سائل ترويج �خللطات
يقول  كم�  للزب�ئن  انتظ�رًا  دك�كينهم  يف  املزعومون  املع�جلون  يبق  مل 
هوؤلء  اأخذ  بل  ال�صحة،  وزارة  من�صوبي  من  العنزي  �صلط�ن  ال�صيديل 
�صحف  بع�ض  مثل  تقليدية  و�ص�ئل  عرب  ومنتج�تهم  لأنف�صهم  ي�صوقون 

البيوت  على  وتوزع  �ص�رمة  لرق�بة  تخ�صع  ل  التي  املج�نية  الإعالن 
اجتهوا  كم�  الرخي�صة،  املجالت  بع�ض  اإىل  اإ�ص�فة  النتظ�ر  واأم�كن 
تف�ج�أ من  الإلكرتوين حيث  الربيد  مثل  تطورًا  اأكرث  اأخرى  و�ص�ئل  اإىل 
خالله بر�ص�ئل ترّوج خللط�ت جمهولة املحتوى وامل�صدر متبوعة ب�أ�صم�ء 
وح�لت – غ�لبً� م� تكون وهمية- �صفيت ب��صتخدامه�، بل و�صل الأمر 
كم� يقول ال�صيديل املطريي اإىل قي�م بع�ض املدعني ببث اأك�ذيبه عرب 

ال توجد قنو�ت �أكادميية لتاأهيل متخ�س�سني يف 
�لطب �لبديل

�أقر��س زيادة �لوزن
  نت�ئج الفح�ض

احتواء العينة على م�دة كورتيزون وهو نف�ض الدواء على ميني ال�صفحة حيث مت 
تغيري املل�صق الذي يو�صح ا�صم ال�صركة ال�ص�نعة

كرمي و�سائل �مودين
نت�ئج الفح�ض

  )يحتوي-على خلة �صيط�نية دود حب�صي-جلد حرب�ء( لعالج البه�ق ويت�صح �صوء 
الت�صنيع وف�صل يف املواد الفع�لة
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اإن�ص�ء املركز الوطني للطب البديل والتك�ملي يف وزارة ال�صحة �صيكون 
يف  الأبح�ث  واعتم�د  التنظيم�ت  لو�صع  الأ�ص��صي  واملرجع  النواة  هو 
تطور  يحدث  اأن  املقبلة  �صنوات  الع�صر  خالل  املتوقع  واأن  املج�ل،  هذا 
كبري خ�صو�صً� يف بن�ء ق�عدة بي�ن�ت غنية ومتك�ملة وتوفري املعلوم�ت 
للمتخ�ص�صني واملهتمني. كم� ط�لب ب�إن�ص�ء ن�ٍد للمتخ�ص�صني يف الطب 
يف  امل�صتجدات  ومن�ق�صة  خرباتهم  وتب�دل  لتجمعهم  نواة  يكون  البديل 
اأن قلة عدد املم�ر�صني لي�صت م�صكلة لدين� فح�صب،  واأكد  هذا املج�ل. 
بل اإن معظم الدول على م�صتوى الع�مل تع�ين من نق�ض الكوادر يف هذا 
اإىل قلة اجل�مع�ت واملع�هد املعتمدة واملتخ�ص�صة  املج�ل، ويعزو ذلك 

يف الطب البديل.

يرى  املج�ل،  هذا  يف  ال�صي�دلة  يقوم  اأن  ميكن  الذي  الدور  وحول 
بوزارة  الطبية  اخلدم�ت  من�صوبي  من  املطريي  العزيز  عبد  ال�صيديل 
الكلية  درا�صته يف  معلوم�ت خالل  ال�صيديل من  تلق�ه  م�  اأن  الداخلية 
قد ل ي�صكل ق�عدة علمية ك�فية لالنخراط يف هذا املج�ل، كم� اأن قلة 
ال�صبل التي ي�صتطيع ال�صيديل من خالله� بن�ء نف�صه اأك�دمييً� ل تزال 
حمدودة، ف�صاًل عن ق�صور الأنظمة التي حتكم هذا املج�ل وعدم وجود 

�صوابط ك�فية مم� يجعل الكثري من ال�صي�دلة ل يحبذون هذا التوجه.

ويف �خلتام، فاإن �ملاآ�سي �لناجتة عن ��ستخد�م خلطات جمهولة 
�مل�سدر و��ستمر�ر �أ�سخا�س غري خمت�سني مبز�ولة هذ� �لعمل 
هي �أكرب من �أن تختزل يف �سطور، ولكننا �أردنا عر�س جو�نب 
ب�سرورة  للم�سئولني  ر�سالة  و�إي�سال  �ملجتمع  لتوعية  منها 
�ملجال  هذ�  يف  �لعمل  يق�سر  و�أن  باالأع�ساب  �لتد�وي  تنظيم 
على �ملعاجلني �ملتخ�س�سني يف �لطب �لبديل، وحما�سرة �ملّدعني 

لكي جنّنب جمتمعنا �الأ�سر�ر �لناجتة عن خلطاتهم.

قنوات ف�ص�ئية يعر�ض فيه� مق�بالت مع بع�ض الب�صط�ء يتحدثون فيه� 
عن معجزات هذه املنتج�ت العظيمة كم� ي�صورونه�، وهن�ك من اتخذ 

ر�ص�ئل اجلوال و�صيلة لعر�ض ب�ص�عته املغ�صو�صة.

مب�صت�صفى  ال�صيدلية  الرع�ية  مدير  الف�ر�ض  هلل  عبدا  ال�صيديل  اأم� 
وهو  املع�جلني،  بع�ض  ي�صلكه  اآخر  ج�نبً�  فيطرح  ب�ملجمعة  خ�لد  امللك 
اإلب��ض دجله بلب��ض الروح�نية، حيث يعمل حتت غط�ء م� ي�صمى ب�لطب 
لدى  تظهره  التي  املظ�هر  ببع�ض  ويتحلى  ال�صرعية،  الرقية  اأو  النبوي 
الن��ض ب�ل�صدق والزهد وهي منه براء، وذلك ملح�ولة جذب اأكرب عدد 
من الزب�ئن وبث الطم�أنينة يف نفو�صهم، حتى و�صل البع�ض اإىل درجة 
الرتويج  بغر�ض  املعروفني  العلم  طلبة  بع�ض  ب�أ�صم�ء  خلط�تهم  ت�صمية 

لب�ص�عتهم.

�لطب �لبديل هو �لبديل
ال�صمويل  رئي�ض ق�صم الطب الطبيعي والتكميلي والبديل مبجمع الطب 
ب�لري��ض الدكتور عبد اهلل الق�صريي يرى اأنه مهم� كّثفت الرق�بة من قبل 
اجله�ت املخت�صة ومتت زي�دة اجلولت التفتي�صية ف�إنه ل ميكن الق�ص�ء 
وقلة  املر�صى  ي�صتغلون ح�جة  الذين  النفو�ض  �صع�ف  على  ك�مل  ب�صكل 
الوعي لدى بع�صهم، كم� اأن هذه اجلولت لن ت�صتطيع تفتي�ض البيوت، 
وب�لت�يل ف�إن احلل الأمثل يكمن يف توعية املجتمع وتوفري البدائل العلمية 
لتوفري م� يرغب فيه ومن ذلك الطب البديل الذي ي�صكل علمً� ذا اأ�ص�ض 
جميعه�  فيه  املتخ�ص�صني  قبل  من  ت�صتخدم  التي  والأع�ص�ب  را�صخة 

موثوقة امل�صدر وخمزنة ب�صكل جيد وطرق ا�صتخدامه� مثبتة علميً�.

كبري  ب�صكل  البديل  للطب  متقبل  جمتمعن�  اأن  الق�صريي  الدكتور  ويرى 
واأن كثريًا من مم�ر�ص�ته مت�أ�صلة يف ثق�فتن� اأ�صاًل، مم� يجعل الجت�ه 

نحوه متطورًا و�صريعً�، واأنه يجب اأن ي�صتف�د من ذلك يف مواكبة ح�جة 
اخل�طئة  املم�ر�ص�ت  من  كثري  عن  يغنيه  مم�  املج�ل،  هذا  يف  املجتمع 

التي يقوم به� اجلهلة.

وعن روؤيته مل�صتقبل الطب البديل يف اململكة، يقول الدكتور الق�صريي اإن 

كب�سوالت من�سطة
نت�ئج الفح�ض

كب�صولت لزي�دة القوة اجلن�صية ومن التحليل ات�صح وجود امل�دة الفع�لة للفي�قرا

�أقر��س م�سكنة لالأمل
نت�ئج الفح�ض

 وتروج على انه� مواد طبيعية ومن التحليل ات�صح خالف ذلك ب�لتحليل ات�صح 
Phenyl butazone احتوائه� على

Betamethasone- Acetomenophen  - Chlorphenaramine 
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ي�ستغرب  ولذلك  كاماًل،  فهمًا  �الآخرين  يفهم  باأنه  �لبع�س  يعتقد 
ملاذ�  يت�ساءل:  يجعله  مما  �أفعالهم،  لردود  قر�ءته  تخطئ  عندما 
�لكثري  �أن  و�حلقيقة  �لطريقة؟  بهذه  وي�ستجيب  وي�سعر  فالن  يفكر 
هم  يريدون  ماذ�  يعرفو�  �أن  دون  �أعمارهم  �نتهت  رمبا  �لنا�س  من 
ف�ساًل عما يريده �الآخرون!! وقد يكون هذ� ر�جعًا يف جزء منه �إىل 
تعقيد �لنف�س �لب�سرية �لتي �أق�سم �هلل �سبحانه وتعاىل بها يف كتابه 
�لعزيز يف قوله: )ونف�س وما�سو�ها( و�لتي دعانا �سبحانه للتفكر فيها 
بقوله: )ويف �أنف�سكم �أفال تب�سرون(، �إال �أنه يدعونا يف �لوقت نف�سه 
�إىل �ملبادرة مبعرفة �أنف�سنا و�كت�سافها وحتديد رغباتها وحمفز�تها 

حتى نح�سن �لتعامل معها، ومن ثّم ننطلق نحو معرفة �الآخرين.

من الأمور اجلوهرية يف فهم النف�ض الب�صرية ومن ثم تطويره� معرفة 
وفل�صف�ت خمتلفة،  متعددة  تع�ريف  له�  والقيم  التي حتركه�.  القيم 
هي  بل  ك�ملعتقدات،  اأفك�رًا  لي�صت  ب�أنه�  القول  اأجمعه�  من  ولكن 
م�ص�عر تدفع للفعل والرتك، ولكنه� لي�صت اأي م�ص�عر بل هي �صكل من 
ولذلك  وامل�ل.  واجلهد  الوقت  لإنف�ق  تدفعن�  العلي�،  امل�ص�عر  اأ�صك�ل 
ف�إن فهمه� ي�ص�عدن� يف حتديد اأهدافن� واتخ�ذ قراراتن�  ويف التع�مل 

مع الآخرين.

�لقيم و�ملحفز�ت
على  ت�صيطر  دوافع  ثالث  ميكليالند«  »ديفيد  النف�ض  ع�مل  ذكر 
دافع  وهو  ب�لن��ض  يتعلق  الدوافع  هذه  اأول  وحتفزهم.  الب�صر  عقول 
)النتم�ء(، وث�نيه� يتعلق ب�لنج�ح وهو )الإجن�ز(، اأم� ث�لثه� فيتعلق 
ب�ل�صيطرة وامل�صئولية وهو )النفوذ(. وهذه املحفزات الثالثة تعزز كل 
لديه درجة معينة من كل هذه  ال�صلوك، وجميعن�  ج�نب من جوانب 

املحفزات الثالثة، لكن ال�صوؤال اأي منه� هو الغ�لب.

ف�إنه يدخل حتته قيم كثرية، منه� على �صبيل  لـ)النتم�ء(،  ب�لن�صبة 
ك�ن  ف�إذا  الآخرين.  ثن�ء  املحبة،  التف�هم،  املودة،  املث�ل ل احل�صر: 

دافعن� الأ�ص��صي هو النتم�ء، فهذا يعني اأنن� �صديدو الت�أثر ب�لن��ض 
يعرف  اأنه  الأ�صدق�ء  اأحد  اأخربين  ه�ئل.  ب�صكل  الآخرين  ونقدر 
�صخ�صً� لديه يف ه�تفه املحمول 3،700 رقم خمزن، ويتوا�صل معهم 
جميعً�!!  هواة النتم�ء لي�صوا ب�ل�صرورة منفتحني اأو حتى اأكف�ء من 
اأن ال�صخ�صية  الن�حية الجتم�عية. ولكن الق�صية الرئي�صة هن� هي 
التي تهوى النتم�ء تعتقد اأن الن��ض هم اأهم �صيء، وتب�لغ يف تقديرهم 

وتت�أثر بهم ت�أثرًا ب�لغً�.

اأم� )الجن�ز( فت�أتي �صمنه العديد من القيم مثل: النج�ح، الإمت�م، 
حتقيق الغ�ي�ت والأهداف. وقد يكون هذا النج�ح من وجهة نظرهم 
متعلقً� ب�لعمل اأو العالق�ت اأوغريه�، لكن اأ�ص��ض ذلك اأنهم يرغبون 
ل  ب�صع�دة  ي�صعرون  ذلك  وبعد  نوعه�،  ك�ن  اأيً�  الأعم�ل  اإمت�م  يف 
املالحظ  ال�صلبي  اجل�نب  ولكن  الع�مل.  هذا  يف  �صع�دة  اأية  تع�دله� 
اأنهم كثريًا م�يدمنون العمل مم� يوؤثر على عالق�تهم وخ�صو�صً� مع 

اأقرب الن��ض اإليهم.

النمط  هذا  واأ�صح�ب  وال�صيطرة،  )النفوذ(  حمفز  ي�أتي  واأخريًا 
التميز،  التفوق،  هي:  وقيمهم  وال�صلطة،  ب�لقوة  �صغوفني  يكونون 
الآخرين  يجرحون  ل  الدافع  هذا  واأ�صح�ب  التمكني.  الن�صر، 
الده�صة  نظرات  على  احل�صول  يف  يرغبون  ولكنهم  ب�ل�صرورة، 
والإعج�ب من الآخرين ولو ك�ن ثمن ذلك اإن مينحوهم هداي� رائعة 
تخ�صى  ع�دة  والن��ض  ب�ل�صيطرة.  لهم  كفيل  يعتقدون  كم�  ذلك  لأن 

هوؤلء الذين يع�صقون النفوذ والت�أثري ول متنحهم الألفة.

�لقيم و�مل�ساعر
هن�ك ت�صنيف اآخر للقيم وهو عب�رة عن ق�صمني: )قيم القرتاب( 
و )قيم البتع�د(. فقيم القرتاب هي تلك التي تدفع الإن�ص�ن للقرب 
من امل�ص�عر الإيج�بية مثل:القوة، العزة، الكرامة، الأم�ن، النتم�ء، 
النج�ح، اأم� قيم البتع�د فتدفع الإن�ص�ن للبعد عن امل�ص�عر ال�صلبية 
مثل: ال�صعف، الذل، امله�نة، اخلوف، العزلة، الف�صل. وبعب�رة اأخرى 
حي�تن�  يف  اأكرث  نت�أثر  نحن  هل  الت�يل:  ال�صوؤال  يف  �صي�غته�  ميكن 
�صلبيً�؟  اأم  اإيج�بيً�  حمفزون  نحن  هل  ب�لرتهيب؟  اأم  ب�لرتغيب 

خالد بن علي �ليامي
الهيئة الع�مة للغذاء والدواء

�إ�سر�ف: نا�سر �لبد�ح
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الأمور  بب�لهم  تخطر  ول  احل�صنة  ب�لأمور  يفكرون  من  الن��ض  من 
ال�صيئة، ومنهم من يفكرون يف البعد عن الأمور ال�صيئة ولتكون يف 

ب�لهم الأمور احل�صنة.

وبتطبيق قيم القرتاب والبتع�د على نظرية »ميكليالند« ال�ص�بقة، 
ف�إنن� �صن�صل اإىل اأن اأ�صح�ب دافع )النتم�ء( ينق�صمون اإىل ق�صمني: 
اقرتابي وابتع�دي، ف�لقرتابي على �صبيل املث�ل الذي يحفزه للعمل 
هو رغبته يف ثن�ء الآخرين عليه، اأم� البتع�دي فيحفزه خوفه من 
انتق�د الآخرين له. والقرتابي يف دافع ) الجن�ز( حتفزه رغبته 
يف النج�ح، بعك�ض البتع�دي الذي يحفزه خوفه من الف�صل. واأخريًا 
القوة  يف  رغبتهم  حتفزهم  )النفوذ(  اأ�ص�ب  من  القرتابيني 

والتميز، والبتع�ديون يحفزهم خوفهم من ال�صعف والتهمي�ض.

ولبد من الإ�ص�رة ب�أن الن�ص�ن خليط من هذه القيم الثالث، واأنه 
اأخرى  يف  وجتده  القرتابي،  بطبيعة  املواقف  بع�ض  يف  يت�صرف 
يف  والأبرز  الغ�لب  اجل�نب  مع  نتع�مل  هن�  نحن  ولكن  ابتع�دي، 
تفهم  اأن  بعد  اجلميل  ومن  نوازنه�.  ثم  ومن  لنفهمه�  ال�صخ�صية 
نف�صك اأن جتعل لكل مق�م مق�ل )اأي اأن توازن بني اأ�صلوبي التحفيز 

الإيج�بي وال�صلبي(. 

تعار�س �لقيم
يتعجب البع�ض وي�ص�أل: هل من  الطبيعي اأن تتع�ر�ض قيم املرء الواحد 
مع بع�صه� البع�ض؟! اجلواب يف اعتق�دي اأن التع�ر�ض ليكون غ�لبً� 
بني القيم، اإمن� يكون بني القيم واملُُثل. ولتت�صح ال�صورة اأكرث لبد 
اأن نفرق بني القيم واملُُثل، فمعظم الن��ض يخلط بني هذين الأمرين 
بل يعتربه� �صيئً� واحدًا. ف�ملُُثل هي القيم التي يود الن��ض اأن يتحلوا 
به� ل م�هم عليه يف احلقيقة، اأم� القيم فهي واقعن� الذي نعي�صه 
وهي التي جنده� يف اأفع�لن� ل يف اأقوالن�. )راجع كثريًا مم�تعتقد 
ك�ن  واإن  لك،  فهنيئً�  تط�بق�  ف�إن  ب�أفع�لك،  وق�رنه  قيمك  من  اأنه 

على العك�ض فح�ول التعرف على نف�صك ب�صدق(.

تع�ر�صً� و�صراعً�  ا�صتمتعت مبعرفة قيمك، هل جتد  اأن  الآن وبعد 
بني وظيفتك وعملك وبني القيم التي تتبن�ه�؟ اإن ك�ن اجلواب نعم، 
واأختم  �صع�دتك.  اأ�صب�ب عدم  من  �صببً�  يكون  قد  ذلك  اأن  ف�علم 
مق�يل مبقولة رائعة للدكتور عبدالكرمي بك�ر اأثرت يّف اأمي� ت�أثري، 
وهي: » كلم� قل تع�ر�ض قيم املرء مع اأ�صلوب معي�صته قلت الهموم 
تكون  حني  القيمة  اإن  الب�ل..  راحة  طعم  يتذوق  واأخذ  حي�ته،  يف 
اإيج�د جم�ل خ��ض يف  را�صخة يف عقل الن�ص�ن وروحه تعمل على 

�صلوكه ومواقفه وعالق�ته«.

جون كوتر وهوجلر ر�ثجيرب

حتظى الكتب التي تع�لج مو�صوع�ت 
اإدارية ب�أ�صلوب الق�صة برواج كبري، 
م�صّوق  الق�ص�ض  اأ�صلوب  لأن  وذلك 
للقراءة، كم� اأنه مينح الق�رئ كثريًا 
يف  تفوق  قد  التي  الإيح�ءات  من 
الكت�ب  وهذا  الت�صريح.  ت�أثريه� 
ق�صة  �صكل  على  �صي�غته  متت 
اجلنوبي  القطب  يف  اأحداثه�  تدور 
ا�صتوطنت  حيث  )اأنرتك�تيك�( 
لفرتة  البط�ريق  من  جمموعة 

طويلة.

وحب  ب�لف�صول  يتمتع  ك�ن  والذي  الطيور،  هذه  اأحد  اكت�صف 
ال�صتطالع، م�صكلة مدمرة مرتقبة تهدد موطنهم، وهو اأن جبلهم 
اجلليدي يذوب. ويحكي الكت�ب كيف واجهه بع�ض كب�ر البط�ريق 
يف  بع�صهم  بداأ  وكيف  اآخر،  حينً�  وب�لت�صكيك  حينً�  ب�ل�صتهزاء 
الت�ص�وؤل عن كف�ءته العقلية والنف�صية. اإل اأن بع�ض هذه البط�ريق 

الكبرية اأبدت حكمة يف التع�مل مع اكت�ص�ف�ت البطريق ال�صغري.
الو�صع،  لتحديد مدى خطورة  ا�صتك�ص�فيً�  فريقً�  البط�ريق  �صكلت 
وو�صلت نتيجة لذلك وبعد العديد من اخلطوات اإىل �صرورة اتخ�ذ 
اأنه  للكت�ب  الأ�ص��صية  الر�ص�لة  اجلبل.  هذا  مغ�درة  �ص�أن  يف  قرار 
ل ميكن اأن يتم التغيري م� مل تتبع القي�دة ثم�ن خطوات مت�صل�صلة 
امل�صتوي�ت.  للقراء من جميع  مفيدًا  الكت�ب  ويعد  ت�صمن جن�حه، 

ميكن زي�رة موقع الكت�ب على الإنرتنت
www.ouricebergismelting.com 



من م�سرح جامعة �مللك �سعود �أطل علينا �أول مرة عام 1998 
م، ومن هناك �كت�سف موهبته �لكامنة �لتي جنحت �جلامعة 
ي�سحذ  قدمًا  وم�سى  �مل�سرحي  بالعمل  فا�ستمتع  �إثارتها،  يف 
�إىل  �ملحلية  �مل�ساركات  من  لينتقل  �ملجال  هذ�  يف  مهار�ته 
�مل�ساركات �خلارجية، وها هو �ليوم ��سم المع يف عامل �مل�سرح 
و�لناقد  و�ملمثل  و�ملخرج  �ل�سيديل  �إنه  مميزة.  ب�سمة  ذو 
�مل�سرحي عاي�س بن م�سفر �لبقمي �لذي يطل علينا يف هذ� 
�مل�سرحية  جتربته  لنا  ليحكي  �ملهنة  �إطار  خارج  من  �لعدد 

�ملميزة.

يبدو �أن لك ع�سقًا قدميًا مع �مل�سرح، فهل لك �أن تطلعنا على 
بد�يات م�سو�رك �مل�سرحي؟

ك�نت  فقد  اجل�معية،  قبل  الدرا�صة  اأي�م  منذ  قدمية  ك�نت  البداية 
بع�صه� ع�لقة يف  املدر�صي لتزال  امل�صرح  امل�ص�رك�ت يف  بع�ض  يل يف 
ذهني، ولكن البداية احلقيقية يف امل�صرح الحرتايف ك�نت ع�م 1998م 
بظهوري ممثاًل على م�صرح ج�معة امللك �صعود  �صمن الفريق امل�صرحي 
بكلية ال�صيدلة. كنت يف تلك الفرتة ط�لبً� يف ال�صنة الأوىل من درا�صتي 
ال�صيدلنية، وعلى الرغم من تفهم اأ�صرتي وتقبلهم لهذه الهواية،  اإل 
رع�ه�   – والدتي  وخ��صة  الأهل،  من  ال�صغوط  بع�ض  واجهت  اأنني 

اهلل- التي ك�نت تت�ص�يق من الوقت الطويل الذي اأق�صيه خ�رج املنزل 
اأن  للعرو�ض امل�صرحية، لأنه� ك�نت تخ�صى  اأثن�ء الربوف�ت والتدريب 
يوؤثر ذلك على م�صتواي الدرا�صي، ولكني بحمد اهلل ا�صتطعت اإقن�عه� 
واأثبت له� اأن يف ا�صتط�عتي اأن اأزاول هذه الهواية التي اأحبه� دون اأن 

يت�أثر حت�صيلي العلمي.

ولكن ما �لذي دعاك للتوجه للعمل �مل�سرحي يف ظل توجه 
لالأعمال  �إبر�زها  وقلة  �الأخرى  للفنون  �الإعالم  و�سائل 

�مل�سرحية؟
اإبراز  على  اأحر�ض  العك�ض  على  بل  الإعالمي،  للظهور  اأ�صعى  ل  اأن� 
العمل  ينق�ض  م�  اأهم  فمن  �صحيح  ذكرته  وم�  امل�صرحية،  الفنون 
ل�صد  ج�هدين  ن�صعى  ونحن  اله�دفة،  والق�ص�ض  الإعالم  امل�صرحي 
هذا النق�ض خالل الفرتة الق�دمة. واأذكر اأنن� ط�لبن� وزارة الثق�فة 
و�صوف  ال�صعودي،  التليفزيون  على  م�صرحي�تن�  بعر�ض  والإعالم 

يح�صل هذا الأمر قريبً� ب�إذن اهلل.

و�إىل من يعود �لف�سل يف ظهور عاي�س كممثل وخمرج وناقد 
م�سرحي على �ل�ساحة؟

دور  اأن�صى  ل  ولكنني  واأخرًا،  اأوًل  وتع�ىل  �صبح�نه  هلل  يعود  الف�صل 
يف  اأ�ص�تذتي  دور  اأن�صى  ل  كم�  و�ص�ندتني،  معي  وقفت  التي  اأ�صرتي 

�إ�سر�ف: عبد�للطيف �لعقيفي 
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نف�صي  يف  الأثر  اأكرب  وت�صجيعهم  لكلم�تهم  ك�نت  الذين  ال�صيدلة  كلية 
خ�صو�صً� اأنه� ك�نت يف بداية م�صواري كممثل م�صرحي، ول �صك اأن ق�صم 
امل�صرح بج�معة امللك �صعود ك�ن له الف�صل ب�أن منحني الفر�صة لأكون 

خمرجً� م�صرحيً�. 

وممن اأخ�صه ب�لذكر الدكتور من�صور ال�صعيد، فقد ك�ن حري�صً� جدًا 
اأقدمه، وك�ن له العديد من التوجيه�ت التي ك�نت تدل  على مت�بعة م� 
على �صعة اطالعه وتذوقه لهذا الفن، ول زالت كلم�ت الدكتور يو�صف 
ع�صريي ترن يف اأذين، وذلك عندم� ق�ل يل بعد نه�ية اأول عر�ض قدمته 
كمخرج، وك�ن ذلك يف حفل خت�م الأن�صطة لكلية ال�صيدلة: »بي�ض اهلل 
وجهك ي� ع�ي�ض كم� بي�صت وجه كلية ال�صيدلة«. اأم� من املتخ�ص�صني 
يف هذا املج�ل فهم كرث، واأذكر منهم الأ�صت�ذ ن�يف خلف والأ�صت�ذ رج� 

العتيبي اللذين ا�صتفدت منهم� كثريًا يف جم�ل الإخراج امل�صرحي.

كمخرج  هو�يتك  �كت�ساف  عن  �أكرب  بتف�سيل  حتدثنا  ليتك 
م�سرحي و�لعو�مل �لتي �ساعدتك على �إتقان هذ� �لعمل.

من خالل م�ص�ركتي يف العديد من امل�صرحي�ت، واحتك�كي املب��صر بكثري 
اهلل  عبد  واملخرج  خلف،  ن�يف  املخرج  اأمث�ل:  واملوؤلفني  املخرجني  من 
النج��صي، واملوؤلف ع�دل امل�جد، واملوؤلف عبد اهلل الداوود، كنت اأطرح 
الكثري من الآراء والنتق�دات التي ك�نت دائم� حمال للنق��ض، وقد ك�نت 
وعلى  امل�صرحي،  لالإخراج  الكبري  حبي  انطالقة  بداية  النق��ص�ت  هذه 
اآثرت رغبتي يف  اأين  اإل  املخرج،  اأكرث ظهورًا من  املمثل  اأن  الرغم من 

الإخراج على الظهور الإعالمي. 

اأم� عن اإتق�ن مه�رة الإخراج، فكم� تعلم اأن هذا العمل اأ�صبح علمً� ق�ئمً� 
بذاته وهن�ك العديد من املوؤ�ص�ص�ت الأك�دميية التي تقوم بتخريج دفع�ت 

من ال�صب�ب الب�رزين يف هذا املج�ل، ولكن الإخراج اإ�ص�فة لكونه علمً� 
فهو موهبة اأي�صً� ت�صقل ب�ملت�بعة، واأن� حري�ض دائمً� على اكت�ص�ب مزيد 
من امله�رات يف هذا املج�ل، ومت�بعة املهرج�ن�ت والفع�لي�ت امل�صرحية 
الطرق  ب�صتى  اأح�ول  اأنني  كم�  احلدث،  قلب  من  واخل�رجية  املحلية 
الت�ص�ل ب�ملخرجني امل�صرحيني، واأ�صعى ل�صتخراج م� يف جعبتهم من 
الن�صج  اإىل مرحلة  واأ�صل  امل�صرح لأ�صقل مواهبي  مه�رات على خ�صبة 
امل�صرحي، كم� اأنني اأحر�ض اأي�صً� على اللتح�ق ب�لدورات املتخ�ص�صة 

ذات العالقة ب�مل�صرح.

تطوير �لعمل �مل�سرحي
ومن خالل م�ساركاتك �ملتنوعة يف �لعمل �مل�سرحي، ما هي من 
�إىل  الأدت  توفرت  لو  �لتي  �الأ�سا�سية  �لو�سائل  نظرك  وجهة 

نقلة نوعية يف �مل�سرح ووجوده يف �ململكة؟
املخرج،  هي:  معروف  هو  كم�  م�صرحي  عمل  لأي  الأ�ص��صية  العن��صر 
هذه  توفرت  م�  ومتى  الأداء.  اأو  والتمثيل  واحلوار(،  )الق�صة  والن�ض 
م�صرح  على  �صنح�صل  املطلوبة،  وب�لكف�ءة  ال�صحيح  ب�ل�صكل  العن��صر 
جيد. وب�لن�صبة لأهم عن��صر النق�ض يف امل�صرح املحلي فهي الهتم�م 
حتى  بل  فح�صب،  املجتمع  ثق�فة  عن  اأتكلم  ل  واأن�  والإعالمي،  امل�دي 

الدعم احلكومي من بع�ض املوؤ�ص�ص�ت ذات العالقة.

ميتلكان  �أنهما  �سك  ال  �مل�سرحي؟  و�ملخرج  �ملمثل  عن  وماذ� 
كان  �الأخرى، ورمبا  �لفنون  قدر�ت تفوق قدرة نظرييهما يف 
�لقدر�ت،  هذه  تطوير  يف  دور  �أي�سًا  �مل�سرحي  �لعمل  لطبيعة 

فما ر�أيك؟
اأتفق معك مت�مً�، ففي امل�صرح تظهر امله�رة والرجت�ل لأن املمثل  نعم 
امل�صرحي على عك�ض املمثل التلفزيوين ل ي�صتفيد من الفوا�صل واإع�دة 
امل�ص�هد، ولذلك تتطور لديه العديد من القدرات مثل: الرجت�لية، قوة 
اإ�ص�فة  الأخرى،  ب�لفنون  الثق�يف  والإمل�م  البديهة،  �صرعة  ال�صخ�صية، 
اإىل القدرة على الإلق�ء والإقن�ع. واأم� القدرات الني تظهر يف الإخراج 
امل�صرحي فمنه�: الثقة ب�لنف�ض وحتمل امل�صوؤولية لأن املخرج هو امل�صئول 
الأول عن العر�ض امل�صرحي، ومنه� القدرة على اإدارة الوقت والتنظيم، 

عميد �لكلية قال يل: بّي�س �هلل وجهك
 كما بّي�ست وجه �ل�سيدلة
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اإدارة النق��ض واتخ�ذ القرار، والقدرة على توزيع الأدوار  والتمكن من 
وامله�م على اأفراد الفريق كل مب� ين��صبه، واملت�بعة الل�صيقة لكل ع�صو 
الفريق ملعرفة م� ميلكه من ط�ق�ت ل�صتغالله� مب� يخدم  اأع�ص�ء  من 
العمل املقدم، القدرة على حل امل�ص�كل واإدارة الأزم�ت التي تطراأ على 

العمل.
 

�مل�سرح و�ل�سيدلة
يف  كبري  جهد  بذل  �إىل  �ل�سيدلة  كلية  يف  �لطالب  يحتاج 
�أن �ل�سيديل بعد تخرجه يبذل خالل عمله  �لتح�سيل، كما 
�ليومي جهدً� م�سنيًا ف�ساًل عن �أن مهامه و�لتز�ماته تت�ساعف، 
�ملوهبة  و�سقل  �ملهنة  متطلبات  بني  �لتوفيق  ��ستطعت  فكيف 

و�لهو�ية؟
وحب  الوقت  تنظيم  ويليه  الوالدين،  ر�ص�  ثم  اهلل  بتوفيق  فقط  ذلك 
رغم  حقه�  الدرا�صة  اإعط�ء  مع  الدائمة،  واملت�بعة  و�صقله�  امله�رة 

�صعوبته� وطول �ص�ع�ت الدرا�صة والعمل كذلك.

وهل ترى �أن من �ل�سروري �أن يكون لل�سيديل هو�ية يهتم بها 
وينميها ويز�ولها يف �أوقات فر�غه؟ 

يعترب  ال�صيديل  ب�أن  ي�صهد  ف�جلميع  ذلك،  من  اأكرث  بل  ت�أكيد،  بكل 
)جوكر( و�ص�لح لأداء جميع الأعم�ل،  ول�صت اأن� من يقول ذلك، ولكنه 
جم�لت  يف  الب�رزين  ال�صي�دلة  من  كوكبة  وبوجود  اجلميع  ب�صه�دة 

ري��صية وتدريبية واإدارية واإعالمية وغريه�. ول�صت اأعني بكالمي هذا 
اأن يهتم ال�صيديل ب�لأعم�ل الأخرى التي قد يقوم به� الكثري من الن��ض 

ويرتك دوره وعمله الأ�ص��صي الذي ل يتقنه اإل ال�صيديل.

ت�ساعد  �أن  ميكن  �لتي  �لعملية  �خلطة  ر�أيك  يف  هي  ما  �إذن 
الإ�سباع  �إ�سافة  �ملهنة  �حتياجات  لتلبية  �ل�سيادلة  زمالءنا 

رغباتهم وهو�ياتهم و�سقل مهار�تهم؟
الأولوية  واإعط�ء  وقته  تنظيم  على  القدرة  �صخ�ض ميلك  اأي  اأن  اأعتقد 
يف جميع اأعم�له لالأهم ف�ملهم �صوف يجد اأنه ي�صتطيع اأن يزاول جميع 
الهواي�ت التي يحبه� دون اأن يح�صل اأي خلل يف اإمت�م م� عليه من اأعم�ل 

وواجب�ت.

ختامًا، ما هي �الإ�سافة �لتي �أ�سافتها هذه �لتجربة �مل�سرحية 
لك ك�سيديل؟

املر�صى  مع  التوا�صل  يف  مله�رتي  اأ�ص�ف  امل�صرح  يف  العمل  اأن  لحظت 
ب�صكل مميز، مم� جعلني اأ�صتمتع مبن�ق�صة املر�صى يف الدواء وخم�طبة 
يف  مه�راتي  احت�ج  م�  وكثريًا  وتفكريه.  عقلة  ين��صب  مب�  مري�ض  كل 
ب�لإ�ص�فة  الدواء،  اأخذ  يف  لينتظمون  الذين  املر�صى  لإقن�ع  امل�صرح 
واأن� ب�صدد نقل  ال�صيدلية.  العمل اجلم�عي يف  اإدارة  اإىل قدرتي على 

ال�صيدلة اإىل اأجواء امل�صرح اإن �ص�ء اهلل تع�ىل.
 

�مل�سرحيات �لتي �سارك فيها:
-  يف �لتمثيل: اأمة لن متوت 1417 هـ للمخرج: في�صل القعيطي، ثمن 
ال�صهرة 1419 هـ  للمخرج: ن�يف خلف، املاليني 1420 هـ للمخرج: ن�يف 
خلف، مهمة يف وا�صنطن1421 هـ للمخرج: عبداهلل النج��صي، اإغتي�ل 
جنم 1422 هـ للمخرج: ن�يف خلف، ح�صرة الإجرام  1422 هـ للمخرج: 
اجلراد  الربيدي،  بدر  للمخرج:   . هـ   1422 للبيع  ميت  خلف،  ن�يف 
للمخرج:  هـ   1423 النوخذة  خلف،  ن�يف  للمخرج:  هـ  1422هـ/1423 
ل  الغرب�ء  خلف،  ن�يف  للمخرج:  هـ   1424 اجلوال  املن�صور،  حممد 
ي�صربون القهوة 1423هـ للمخرج: ن�يف خلف، البعبع1424 هـ للمخرج: 
عبداهلل النج��صي، عرند�ض املليون 1430 هـ للمخرج: ن�يف خلف، حفل 
حفل  املن�صور،  حممد  للمخرج:  هـ   1423 )م�ص�هد(  الث�لث  النخبة 
حفل  النج��صي،  عبداهلل  للمخرج:  هـ   1424 )م�ص�هد(  الرابع  النخبة 

ا�صتقب�ل امل�صتجدين 1420 هـ .
-  يف جمال �الإخر�ج فقد عملت امل�صرحي�ت الت�لية: حي على اجله�د 
ال�صمع  متحف  هـ،   1426 املعتقل  هـ،   1425 الرعب  �صفينة  هـ،   1424

1429 هـ، عنرتة يف اأروقة امل�صت�صفى 1430 هـ، القوة الأعظم1430هـ.

  من هو عاي�س بن م�سفر �لبقمي؟
- بك�لوريو�ض ال�صيدلة - ج�معة امللك �صعود – 2003م .

-  �صيديل اأول مب�صت�صفى امللك خ�لد التخ�ص�صي العيون، حيث
 يعمل منذ تخرجه.

-  لديه اهتم�م ب�لعمل امل�صرحي منذ ع�م 1998م خالل درا�صته
 يف الكلية، وطور هذا الهتم�م بعد  تخرجه حيث يقوم ب�إخراج

 العديد من امل�صرحي�ت ل�ص�لح ج�معة امللك �صعود.
-  �ص�رك يف متثيل واإخراج اأكرث من 20 م�صرحية متنوعة.

-  متزوج ولديه طفل )م�صفر(.

�ل�سيديل )جوكر( ي�سلح جلميع �الأعمال 
و�لو�قع هو �لدليل



47

املوعد  2009م،  الع�م  لهذا  اأبريل  من  والع�صرين  الث�ين  يف 
الذي ُيحتفل فيه �صنويً� بيوم الأر�ض، اأطلقت قن�ت�  

 Discoveryو  BBC Science & nature
العمل  تطلب  وث�ئقيً�،  فيلمً�   Disney �صركة  مع  ب�لتع�ون 
عليه خم�ض �صنوات بتكلفة و�صلت اإىل 47 مليون دولر، يلفت 

نظر الن��ض اإىل اأهمية البيئة التي يعي�صون فيه�. 

الفيلم الذي �صور بتقني�ت ع�لية، وا�صتخدمت للتق�ط �صوره 
الطبيعة  يف  حتدث  دقيقة  تف��صيل  يحكى  معقدة،  معدات 
وذلك من خالل  عليه�،  الطالع  من  ع�دة  الن��ض  يتمكن  ل 
قطبية،  دببة  هي:  احليوان�ت  من  فعلية  اأ�صر  لثالث  تتبعه 
احلك�ية  طريق  عن  ويروي  حدب�ء،  وحيت�ن  اأفريقية،  وفيلة 
ب�صكل  العي�ض  �صبيل  يف  احليوان�ت  هذه  مع�ن�ة  وال�صورة 
عن  بحثً�  الكيلومرتات  اآلف  للهجرة  وا�صطراره�  طبيعي 
امل�ء اأو الغذاء، وذلك ب�صبب جور الإن�ص�ن و�صوء ا�صتخدامه 

للموارد التي وفره� اهلل له� يف الطبيعة.

احلركة  به�  تقوم  التي  اجلهود  �صمن  الفيلم  هذا  وي�أتي 
البيئية الع�ملية التي فر�صت وجوده� خالل 

ك�فة  على  امل��صية  الثالثة  العقود 
والعلمية  ال�صي��صية  امل�صتوي�ت 

والقت�ص�دية والجتم�عية، 

واأ�صبحت قوة يح�صب له� األف ح�ص�ب يف �صعيه� للحف�ظ على 
البيئة وحم�ربة املنتج�ت التي ت�صر به�.

املك��صب  من  العديد  حتقيق  يف  احلركة  هذه  جنحت  وقد 
حتول  التي  واملحلية  الدولية  الق�نونية  والنظم  والت�صريع�ت 

دون اإق�مة امل�صروع�ت ال�ص�رة ب�لبيئة وت�صغط على ال�صرك�ت 
لتتوافق منتج�ته� مع البيئة ول تكون �ص�رة ب�حليوان�ت، اإل اأن 
اأهمية  بتعزيز قن�عة  الطريق ل زال طوياًل، وجن�حه مرتبط 

املح�فظة على البيئة يف عقول اجلميع.
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اإىل  امل�صمم  الإبداع  ي�أخذ  فال  ال�صيدات  خ�صو�صً� يف مالب�ض 
ب�لدين  اللتزام  لأن  الإبداع  بحجة  والنفت�ح  التحرر  طريق 

واملب�دئ هو الأهم«.

فوّظف  املحلية،  البيئة  من  ت�ص�ميمه  يف  حكيم  ا�صتف�د  وقد 
الأحمر  التقليدي  بلونه  �صواء  »ال�صم�غ«  نق�صة  املث�ل  �صبيل  على 
ويف  وغريه�.  والأخ�صر  والأبي�ض  ك�لأ�صود  الأخرى  ب�لألوان  اأو 
ع�مليً�  معروفة  نق�صة  جمرد  لي�صت  اأنه�  يرى  له�  ا�صتخدامه 
فقط، واإمن� هي فكرة تدل على الط�بع ال�صعودي. وي�صري حكيم 
اإىل اأن »ال�صم�غ اكت�صح الغرب، فكل امل�صّممني الكب�ر ا�صتعملوه، 
لكنني ا�صتخدمته بطريقة خمتلفة مت�مً� كجرعة دواء لتوؤثر ولو 

مبقدار قليل يف املتلقي العربي اأو الغربي لأن املعنى مفهوم«. 

فح�صب،  الأزي�ء  ت�صميم  نف�صه يف  املديني  ال�ص�ب  يح�صر  ومل 
والأقالم،  والنظ�رات،  والأث�ث،  احللي،  اأي�صً�  ي�صمم  فهو 

الكتب.  واأغلفة  وال�ص�ع�ت، 
م�  »كل  ذلك:  عن  ويقول 
يخطر يف ب�يل اأعمل على ت�صميمه، 
الدكتور  هو  الر�صم  اأن  اأجد  اإذ 
اع�صق  ف�أن�  بي.  اخل��ض  النف�ص�ين 
الفر�ص�ة  واأهوى  الت�صكيلي،  الفن 
روائيً�  نف�صي  واعترب  والألوان، 
والألوان،  ب�لقم��ض  ق�ص�صي  اأكتب 
روح  بني  ت�ص�ميمي  يف  ف�أمزج 
ال�صب�ب ور�ص�نة ال�صيوخ مع اإدخ�ل 

ال�صرع�ت فيه�«.

مو�هب �سيدالنية

قبل حوايل ع�م ون�صف من الآن ظهرت اأوىل ت�ص�ميم ال�صيديل ته�مي 
حكيم اإىل الوجود، وم� لبث اأن �صهد كثريون من متذوقي الفن وامل�صممني 
مبوهبته املتمّيزة يف ت�صميم الأزي�ء. ابن املدينة املنورة يبدع ت�ص�ميمه 
يف ع�مل الأزي�ء من خالل خطني متوازيني، وهم�: »ته�مي جينز« الذي 
ري��صية  وقم�ص�ن  واإك�ص�صوارات  »جينز«  بنطلون�ت  ت�صميم  على  يركز 
و�صب�بية، و»ته�مي الف�ص�تني« الذي يعنى ب�إنت�ج جمموعة من الف�ص�تني 
عن  فكرة  حتكي  ف�صت�نً�  نحو14  منه�  جمموعة  كل  ت�صم  مو�صم،  لكل 

امراأة ذات �صخ�صية حمددة.

ويقول:  حدود،  دون  مطلق  واإبداع  حرية  الت�صميم  اأن  حكيم  يرى 
»ي�صعدين اأن اأكون ذا مب�دئ اإ�صالمية اأطبقه� يف ت�ص�ميمي وعرو�صي، 

 T  HAMI
PHARMACY



49

مقاالت

الر�صينة  املراجع  بع�ض  ب�أن  الق�رئ  عزيزي  تعلم  اأن  العجيب  من 
الأجنبية  اللغ�ت  )ف�رم�صي( يف   (PHARMACY) كلمة  ب�أن  تزعم 
مقتب�صة من لغة م�صر القدمية؛ وبداية الق�صة انطلقت عندم� ا�صتع�ر 
الإغريق الكلمة الفرعونية » ف�رم�ك�  PHAR-MA-CA«  والتي تعني 
 PHARMASSEIN من  م�صتقة  وهي   ، لغتهم  اإىل  ال�صف�ء  م�نح 
الكلمة  هذه  وجود  ذلك  على  الدليل  و   ،« ليمزج   « يعني  واأ�صله� 
ممفي�ض  مدينة  يف  )حتوت(  متث�ل  ق�عدة  على  منقو�صة  الفرعونية 
،ف�ص�روا  الإغريق  لدى  الكلمة  تطورت  ثم   ، م�صر  يف  الأثرية 
يطلقون على علم ال�صيدلة »PHARMAKI« ف�رم�كي و على العق�ر 
ال�ص�عر  عند  تدل  ك�نت  والتي   ، ف�رم�كون   »PHARMAKON«
الإغريقي ال�صهري هومريو�ض على نوع من الفعل ال�صحري الن�جت عن 
تن�ول بع�ض الأع�ص�ب، وتطورت الكلمة مع الزمن  اإىل اأن اأ�صحت تدل 
على �صفة ال�صف�ء ، و انح�صر املعنى يف الدللة على التطهري ب�ملعنيني 
ف�رمكوي   »PHARMAKOI« كلمة  اأم�   ، واملج�زي  احلقيقي   :
ُيق�دان خ�رج  اأنه� ك�نت تطلق على ال�صخ�صني اللذين ك�ن�  ف�ملتواتر 
املدينة يف عيد اخلبز الأول امل�صنوع من القمح اجلديد كرمز لتطيهر 
املدينة من كل �صوء .و ك�ن هذان الرجالن يقوم�ن يف هذا احلفل بدور 
اللغ�ت  يف  ال�صم  انت�ص�ر  جند  هن�  ومن  كمطهر،  مبعن�ه  الف�رمكون 
  »PHARMACY « الأوروبية ال�صقيقة فنجد يف الإجنليزية ف�رم�صي
وب�لفرن�صية ف�غم��صي » PHARMACIE« اأم� ب�للغة الإيط�لية فهي 

عبد�لرحمن �ل�سلطان
كبري ال�صي�دلة ب�لهيئة الع�مة للغذاء والدواء

. »FARMACIA« �ف�رم��صي

واأثن�ء حكم البط�ملة لأر�ض م�صر ، ت�صربت كلم�ت متعددة اإىل ق�مو�ض 
لتعني   »MEDICINA« ميدي�صين�  مثل:  ال�صيدلة  مهنة  مفردات 
على  لتطلق    »MEDICAMENTUS منت�ض«  ميديك�  وكلمة  الدواء، 
الدواء وال�صم يف اآن واحد اأو لت�صمل كل م� يت�صل ب�ل�صيدلة كعلم اأو 

مهنة.

الأو�صط  ال�صرق  بالد  الرم�ن  غزا  عندم�  و  امليالد  قبل   30 ع�م  ويف 
ال�صيدلة   ، دخلت كلم�ت جديدة ملفردات مهنة  و من �صمنه� م�صر 
ككلمة  �صيب�ل�صيت »SEPALSIA«  التي اأ�صبحت تطلق على مفهوم 
علم ال�صيدلة ، وكلمة  اأبوثيك� »APOTHECA«  التي ترمز ملخزن 
الدواء ومنه� جند اإطالق م�صمى اأبو ثيك�ي APOTHECARY على 
�صوي�صرا  يف   APOTECK ا�صم  ال�صيدلي�ت  وعلى   ، ال�صيدلة  علم 
و  الرنويج  APOTEKET  يف  و  بلغ�ري� )املجر(  APTEKA يف  و 
APOTHEKE  يف هولندا و APTECKKI  يف فنلندا و هلم جرا .

كم� ا�صتخدمت كلمة CONFECTIONARIUS مبعنى الذي يركب 
الدواء ، وكلمة SEPALSSARIUS على ب�ئع املرهم ب�صفة خ��صة 
وكلمة IGMENTARIUS على ب�ئع الألوان و ال�صبغ�ت وك�نت بع�ض 

النب�ت�ت الطبية ك�ل�صرب مثاًل تعترب من الأ�صب�غ حينئذ .
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ال�صودوكو لعبة ذهنية ي�ب�نية، ل تتطلب اأي عملي�ت ح�ص�بية. اأم�مك �صبكة من 81 خ�نة �صغرية مق�صمة 
على  9 مربع�ت كبرية يحتوي كل منه� على 9 خ�ن�ت. عليك اأن تقوم ب�إكم�ل ال�صبكة بوا�صطة عالم�ت من 
1 اإىل 9 �صرط ا�صتعم�ل كل رقم مرة واحدة فقط )يف كل خط اأفقي، ويف كل خط عمودي، ويف كل مربع 

من املربع�ت الت�صعة

�ملربع �ل�سحري

امالأ الفراغ�ت ب�لأرق�م من 1 اإىل 9 بحيث ي�صبح املجموع يف كل خط اأفقي اأو راأ�صي ي�ص�وي 15

S U   D O K U

423
15

984

863
375469

952
327
59

2975

6
5

4
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بعد اأن تخرجت من كلية ال�صيدلة... قررت اأن تعمل �صيدلني� يف اإحدى �صرك�ت الأدوية...
تبداأ رحلتك اليومية اإىل اإحدى امل�صت�صفي�ت...

وتدخل بكل ثقة...
واإذا بيد دافئة تربت على كتفك....

و�صوت اأج�ض يظهر من خلفك....
م�صتفهمً� !!!

على وين ي� اأخ ))ي� �صيدلين((؟؟؟ 
ممنوع دخول املندوبني ))ال�صي�دلة((...

لو كنت مك�ين م�ذا �صتفعل ي� م�أفو�ض؟؟؟

�إ�سر�ف : مها �لعجمي

ل �صك اأنه� متر بن� العديد من املواقف والأحداث، وت�صنع لن� ق�ص�صً� وترتك ذكري�ت.. ت�صكن دواخلن� وحتلو لن� حك�يته� كلم� 
دارت عجلة امل��صي وط�ب ال�صمر... 

اإل اأنه� يف وقته� ك�نت حمفزة لالإبداع رمب�، اأو مثرية للتعجب، اأو داعية للغ�صب. اأن� قد ت�صرفت من واقع ذلك املوقف وتلقيت 
ال�صدمة الأوىل، ولكن م�ذا عنك؟ لو حطت بك الأي�م  يف موقف من تلك املواقف ... وطرح عليك هذا ال�صوؤال... م�ذا لو كنت 

مك�ين؟؟!! 
م� الذي كنت �صتفعله؟؟ 

وكيف �صتت�صرف؟؟!!
هذه زاوية ملواقف يواجهه� ال�صي�دلة وال�صيدلني�ت ... نتعرف على كيفية ت�صرفهم ... وننتظر من اأعزائن� القراء م� تخط 

اأن�ملهم حروفه... وحتكي خي�لتهم حك�ي�ته...
وللردود املتميزة... جوائز قيمة...



من  ال�سنة(  يف  اأعداد   4( جمانية  ن�سخة  على  احل�سول   )1
الإ�سدارات الدورية للجمعية، وهي:

حمكمة  علمية  جملة  وهي   ،)SPJ( ال�سعودية  ال�سيدلية  •املجلة 
للأبحاث يف جماالت ال�سيدلة. 

ال�سيدلة،  املهني  بالتطوير  تهتم  جملة  وهي  )ال�سيديل(،  •جملة 
للقراء  واالأدوية  ال�سيدلة  جماالت  يف  تثقيفية  مواد  على  وحتتوي 

من غري ال�سيادلة.
للجمعية  االإخبارية  الن�سرة  وهي  �سيدالنية(،  )�سفحات  •ن�سرة 

واأع�سائها.
2( احل�سول على ن�سخة جمانية اأو خ�سم خا�ص على الإ�سدارات 

غري الدورية للجمعية، وهي:
مو�سوعات  بطرح  تهتم  التي  الدوائي  التثقيف  اإ�سدارات  • �سل�سلة 

تهم املجتمع حول االأدوية وا�ستخدامها.
• �سل�سلة االإ�سدارات التوعوية التي تتناول اأبرز املفاهيم ال�سحيحة 

التي يجب اأن يعرفها املجتمع حول ال�سيدلة واالأدوية.
ترتقي  مو�سوعات  على  تركز  التي  املهنية  االإ�سدارات  �سل�سلة   •

بجوانب االحرتاف املهني يف ممار�سة املهنة.
يف  متنوعة  مو�سوعات  تناق�ش  التي  ال�سيديل  كتاب  �سل�سلة   •

جماالت ال�سيدلة املختلفة.
وندوات  اجلمعية  موؤمترات  يف  الأع�ساء  خ�سم  على  احل�سول   )3

الأندية التابعة لها. 

4( حق الت�سويت والنتخاب ملجل�ص اإدارة اجلمعية.
5( اإمكانية امل�ساركة يف جلان اجلمعية ون�ساطات الأندية التابعة 

لها.
باآخر  الهاتفية  والر�سائل  الإلكرتونية  املرا�سالت  ا�ستقبال   )6

م�ستجدات اجلمعية.
7( الو�سول اإىل جميع املواد املتاحة وحتميلها عرب موقع اجلمعية 

على الإنرتنت.
بني  القائم  التعاون  طريق  عن  لالأع�ساء  اإ�سافية  مميزات   )8
ل�سيادلة  الأمريكية  واجلمعية  ال�سعودية  ال�سيدلية  اجلمعية 

النظام ال�سحي
                            American  Society for Health-
                            System  Pharmacists )ASHP)

االأمريكية  اجلمعية  مطبوعات  يف  االأع�ساء  �سعر  على  • احل�سول 
الواليات  ال�سحن من  لقيمة  ال�سعودية  ال�سيدلية  مع حتمل اجلمعية 

املتحدة. )علمًا باأن الكثري من الكتب متوفرة االآن مبقر اجلمعية(.
اجلمعية  موؤمترات  يف   10% عن  يقل  ال  خ�سم  على  • احل�سول 

االأمريكية.
الع�سوية  ر�سوم  من   10% عن  يقل  ال  خ�سم  على  احل�سول   •

والتجديد يف اجلمعية االأمريكية.

ر�سوم الع�سوية ال�سنوية:

ملحظه: تبداأ الع�سوية من 1 حمرم وتنتهي يف 30 ذو احلجة من كل عام هجري. 
بادر باال�سرتاك اأو جتديد ع�سويتك باجلمعية ال�سيدلية ال�سعودية عن طريق االت�سال باجلمعية على االأرقام التالية:

4675575 اأو 4677475
www.sps-sa.net :اأو بزيارة �سفحة اجلمعية على االإنرتنت

جتديد الع�سويةع�سوية جديدةنوع الع�سويةالتخ�س�ص
150 ريال �سعودي300 ريال �سعوديع�سو فعال�سيديل

100 ريال �سعودي150 ريال �سعوديع�سو م�ساركفني �سيدلة
50 ريال �سعودي100 ريال �سعوديع�سو م�ساركطالب

150 ريال �سعودي300 ريال �سعوديع�سو م�ساركتخ�س�ش اأخر


